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O. HOSTINSKY:

Vzpomínky na Fibicha.

Asi pl roku po smrti Fibichov etl jsem násle-

dující vylíení velkého hudebníka moderního, jenž by

byl s to aditi se k mistrm devatenáctého století

jakožto pokraovatel v jejich díle

:

» Myslím si ho « praví autor » pedevším nezávislého

od jakéhokoli strannictví a jím se nezabývajícího, protože

stojí nad ním
;
nemyslím si ho ani úzkoprse nacionál-

ního*) ani na piano mezinárodního, nýbrž všelidsky

cítícího, ponvadž hudba jest umní všelidské
;
myslím

si ho naplnného horoucím, bezmezným nadšením

pro to, co velcí duchové všech dob a národ vytvoili,

a pociujícího nepekonatelný odpor proti prostednosti

(mediokrit), s níž mívá styk jen z donucení, druhdy

nanejvýš z vlastního dobráctví. Myslím si ho prostého

vší závisti, an jest si vdom velké své vlastní hodnoty

a v ni dvuje, tudíž i dalekého vší malicherné pro-

pagandy pro svá díla, ale kdekoliv toho teba dkladn
upímného, ba bezohledného, a proto na mnohých

stranách nevaln oblíbeného. Myslím si, že ped životem

úzkostliv se neuzavírá, ale k samotáství se kloní —
ne že by lidstvo z pemrštného svtobolu nenávidl,

ale že malicherností a obmezeností jeho povrhuje,

proež jen výjimky volívá si k bližšímu obcování-

Myslím si, že není nepístupný úspchm nebo ne-

úspchm, ale niím takovým nedává se svésti z cesty

své ani o jediný krok — proti tak zvanému veejnému

mínní velmi lhostejný — dle smýšlení politického

republikán ve smyslu Beethovenov. Myslím si ho tak,

jakoby ve vysokých koninách alpských putoval, kde

bloskvoucí temena sesílají mu své pozdravy velebn

a pece dvrn, nejvyšší cíl maje ped sebou, zraky

své od nho neodvraceje a za ním pevn kráeje. Cít

se píbuzným jen s nejvtšími genii, ví pece, že také

on jest pouze novým lánkem etzu, jejž tito spolu

tvoí, a rovnž ví, že jiní velikáni pijdou po nm.
Tak náleží ovšem i on jakémusi smru, ale smru,

jenž v letu svém vznáší se pes hlavy lidí.

«

*) V originále — nmeckém a k umní nmeckému
hledícím — stojí ovšem »deutschthumelnd«.

Nezáleželo mi pranic na tom, kde, od koho a

v jaké souvislosti tato slova byla psána
;
*) mn stailo

úpln, že to byla dobe vystižená karakteristika hudeb-

níka na výši nové doby stojícího, a kdybych ji byl

etl ve vážném román ze života umleckého, byla by

na mne psobila nejinak : byl jsem hluboce dojat a

vzrušen tím množstvím významných rys, které se

shodovaly s jasným, neblednoucím obrazem zesnulého

pítele. Kdo Fibicha znal blíže, ale jen ten, kdo ho

blíže znal, vycítí zajisté ihned tuto podobnost tém
portrétní

;
jsou-li v kresb té snad podízené drobnosti,

kterými se od obecn známého profilu Fibichova

odlišuje, opakuji, že intimnjšími vzpomínkami uvádjí

se na míru nejmenší, a toho, co pak ješt mén
podobného zbývá, vru není více, než nalézáme asem

i na podobiznách vyšlých z ruky mistrné.

Byla to ovšem irá náhoda, že volná hra fantasie

spisovatele, jenž pi tom na Fibicha nepomyslil, ba

snad ho blíže ani neznal, tou mrou kryla se s osob-

ností jeho mn tak dobe známou a blízkou, ale práv

jakási nevyzpytatelnost takové netušené náhody dojem

zdvojnásobuje. Když jsem pak celý ten ideální povaho-

pis pehlížel, zdálo se mi chvíli, že bych mohl na-

kresliti nejvrnjší podobiznu Fibichovu, kdybych

rys za rysem z onoho líení vybíral a doklady z vlast-

ních vzpomínek erpanými objasoval a dotvrzoval.

Ale methoda ta je ponkud choulostivá ; tená snadno

by mohl míti podezení, že se obraz zvnlého mistra

odjinud vzatému popisu více pispsobuje, než sluší

a patí. Proto zvolil jsem jinou cestu : chci ze vzpo-

mínek svých vybrati to, co by sloužiti mohlo k po-

znání Fibichovy umlecké osobnosti a hudebních po-

mr našich, na nž tak mocn psobil a s nimiž

pece stále musil zápasiti. A píspvky ty pedvedu

celkem — arci ne naveskrz — v postupu chronolo-

gickém, a to na mnoze jen aforisticky, ovšem beze

všech nárok na sebe menší úplnost životopisnou. Ze

leccos povím, co odjinud je snad již známo, tomu

nelze se vyhnouti ; ale i takové vci hledím sdliti
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*) Na konci stat Felixa Weingartnera nadepsané »Die

Symphonie nach Beethoven*, pvodn v »Deutsche Rund-

schau* (1?97, str. 1138) otištné a od té doby tuším i o sob
vydané
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úplnji a s patinými výklady, po pípad i opra-

vami. O kritické rozbory skladeb mistrových zde

nikterak nebží, a kde se jich njak dotknu, stane se to

za tím úelem, abych význam toho neb onoho díla ná-

ležit vytknul, teba i na jeho obhájení proti všelikým

pedsudkm. Z píin podobných neodepru si také

potebné poznámky historické.

* *
•

Poprvé setkal jsem se s Fibichem roku 1871.

Živ si pipomínám, za jakých okolností se to stalo.

Byla v prozatímném divadle jedna z posledních zkoušek

na Rozkošného » Svatojanské proudy «, které se poprvé

dávaly 3. íjna toho roku. V šeru hledišt rozeznal

jsem pece, že krom etných umlc a žurnalist,

které jsem všechny znal, pítomen jest mladík mn
úpln cizí. Brzo byli jsme si pedstaveni, nevím již

zdali drem Ludevítem Procházkou nebo Jindichem

Pechem. »Pan Zdenko Fibich, který studoval v Lipsku

a v Mannheimu a delší dobu byl v Paíži, « eklo se.

Jméno to neslyšel jsem poprvé, vdl jsem, že složil

již symfonii a operu a že talent jeho budí nemalé na-

dje, nový zjev zajímal mne tudíž dvojnásobn. Štíhlý

jinoch v svtlém svrchníku stál pede mnou, sotva

jednadvacetiletý, s ídkým ješt vousem, zpsob
skromných, ba na první pohled nesmlých, ale s hn-
dým okem hledícím na mne pevn a jist, byste

a pronikav, zárove však píjemn a sympathicky. Vy-

mnivše nkolik málo obyejných slov usedli jsme

vedle sebe, abychom naslouchali hudb. Za krátko po-

znamenal neodvraceje zraky od jevišt, na polo pro sebe :

»To je pkné, to mám rád, když nkolik mkkých
trojzvuk jde po sob.« Poznal jsem tedy hned

z prvního jeho posudku jednu dobrou vlastnost; kde-

koliv nalézal nco poutavého, zdailého, byf i detail

sebe drobnjší, s potšením to uznal a pochválil bez

ohledu na to, jak jinak soudil o skladb nebo o skla-

dateli. Ovšem stejn bez ostychu vytýkal zase, cokoli

se mu nelíbilo. Aby však nebylo nedorozumní, podo-

týkám, že Fibich sice již tenkráte s eklekticismem

» Svatojanských proud « se nesnášel, ale za to roman-

tická nálada celku byla mu velmi vhod.

Nebylo zapotebí dlouhých rozhovor mezi námi

a porozumli jsme si. Mne pedevším poutalo, že

Fibich již tenkráte, když do pražských kruh hudeb-

nických vstupoval jako homo novus, takoka v úloze

zaáteníka, navzdor svému mládí ml tak dkladné
vzdlání odborné, zejména technické, a zárove takovou

zkušenost, takový rozhled v literatue hudební, že

inil dojem umlce vážného na neobyejnou dráhu skla-

datelskou všestrann pipraveného. Nezbývalo mu, než

bohaté zkušenosti, jichž nabyl ze skladeb cizích, do-

plniti dalšími zkušenostmi z vlastního tvoení ve všech

oborech svého umní. Víme, že se mu to podailo

ku podivu záhy, že za dva, ti roky pln dozrál. Tento

rychlý postup jeho vývoje nevysvtluje s dostatek jeho

nevšední vrozená vloha; vývoj takový stal se dle

pesvdení mého možným jen tou šastnou okol-

ností, že mladík nejen hudebn ale i všeobecn vzd-

laný mohl bhem nemnohých let prodlati zárove

svou dobu uební i zkušební.

Dvouletý pobyt v Lipsku a dále pak pl druhého

roku v Mannheimu u Vincence Lachnera stráveného

byly Fibicha uvedly do ovzduší nmeckých romantik,

zejména Weberova, Marschnerova a Schumannova, od

nichž cestou docela pirozenou práv v dob, o níž

zde vypravuji, byl se dostal k novoromantikm, k Lisz-

tovi a Wagnerovi. Tato náklonnost Fibichova k roman-

tice, která ho nikdy neopustila a které dkujeme za

mnohý vzácný skvost hudební, nebyla však prost

pejata od vzor umleckých, jejichž vlivu byl kdysi

podroben, nýbrž inila podstatný rys celé jeho povahy

již od samého mládí. Že pocházeje z rodiny lesnické

a dtská léta svá prožil v stálém bezprostedním styku

s pírodou, a že v stycích takových i po celý další

život svj hledal a vždy nalézal osvžení po úmorné

innosti umlecké, není zajisté bez významu. Jeho snivá,

dumná mysl sama picházela hudb Weberov a Schu-

mannov vstíc, jako na druhé stran zase jeho sebe-

vdomé snažení milující jasné cíle a pímou cestu,

sbližovalo ho se smlými reformátory, zejména s Wag-

nerem. Octnuv se v Praze, arci ani na okamžik nebyl

v rozpacích, do kterého tábora má se postavit. Tak

vzdlaný a tak naprosto opravdivý hudebník nemohl

míti nic spoleného s tehdejšími odprci Smetanovými,

jejichž nízká umlecká úrove ihned mu byla zjevná,

i plnila ho tudíž nepekonatelným odporem.*) Samo

sebou rozumí se, že na bojišti Smetanovském stáli

jsme s Fibichem v jedné ad, tsn vedle sebe.

Toto spolubojovnictví, jež pistoupilo ke všem tm
shodám našich umleckých názor a tužeb, stalo se

pevným základem našeho pátelství. Stýkali jsme se

velmi mnoho, krom divadla a koncert nejastji

v hudebním odboru Umlecké besedy, jemuž on práv

v dob nejkrušnjších boj vnoval se velmi horliv,

dále u dra L. Procházky a nkdy ovšem také u Fibicha

samotného. Pamatuji se zejména na schzky, v nichž

mne seznamoval se svými dosavadními skladbami, již

tenkráte dosti etnými. Zvláštní zájem mj budily písn

a opera jeho » Bukovin «. Barytonista Vojtch Šebesta,

jenž nám obma byl i osobn velmi sympathický, rád

*) Pipomínám, že kdysi v letech šedesátých ve vku
chlapeckém za uitele hudby ml Zikmunda Kolešovského,

jenž patil mezi pokrokumilovné spolupracovníky »Slavoje«.



3

zazpíval, cokoliv jsme si páli. Fibich tenkráte bydlel

v t. zv. Papouškových lázních (Papperlbad) na nároží

Poštovské ul. a Nábeží, as tam, kde nyní stojí velká

budova »Belle-vue«.

Na písn Fibichovy kladl jsem velikou váhu

z dobrých dvod. Jejich procítnost, jejich správná

deklamace — starší z nich, hlavn ty, které vznikly za

studií v Lipsku a v Mannheim, byly ovšem nmecké —
a jejich delikátn pracovaný prvod byly mi jistou

pedzvstí jeho poslání dramatického. O nadání Fibi-

chov v oboru tom svdila sice mnohá místa v » Bu-

kovinu* pímo, ale v opee té zkoušel mladík dvaceti-

letý teprve své síly a mimo to v deklamaci eského

slova, tehdy vbec ješt zanedbávanou, dosud byl ne-

vnikl. Skládal totiž tuto svou první operu, když po

více než tyletém pobytu v cizin u svých rodi
v Žakách si odpoíval, od léta 1870 do následujícího

jara. Ml jsem nezvratné pesvdení, že autor onch
etných krásných písní má jen zapotebí, aby zkuše-

ností nabytých »Bukovínem« a ovšem také vtšími

orkesrálními skladbami, mezi nimiž byly již tenkráte

i dv symfonie, užil pi komposici nového operního

textu eského s toutéž láskou a pietou k slovu básni-

ckému, kterou byl osvdil dávno ve svých nmeckých

písních lyrických. K tomu sluší arci dodati, že od

svého pesídlení do Prahy (v kvtnu 1871) skládal

i hojn písní eských. Oekávání moje splnilo další

tvoení Fibichovo mrou dokonalou. (Pokraování.)

V. J. NOVOTNÝ

:

Nové bádání o pvodu houslí.

Jako redaktor Vilímkova » Mladého houslisty « na-

psal jsem ped lety z oboru houslaského celou adu
lánk, jež v odborné literatue byly u nás novinkou

a vzbudily všeobecný zájem. Proto myslím, že i nyní

pijdu vhod pátelm houslaského stavitelství, uvedu-li

jim v krátkém výtahu nová data o pvodu houslí, tedy

o otázce zajímavé, dosud nerozluštné a halící se

v temno pouhých domnnek.

Mám ped sebou umleckohistorickou studii k dji-

nám houslí »Die italienische Lira da braccio« od

A. Hajdeckého, jehož zvláštní názor o té vci

stojí za povšimnutí.

Jako druhdy o Homerovo rodišt pelo se sedm

eckých mst, tak nyní ti velké národy hádají se o to,

že housle svtu darovaly. A tvrtý dokonce nyní smí

se pihlásiti za konkurenta ; nebo domnívají-li se Vlachy,

Nmecko a Francie, že v té pi mají právo na své

stran, má Polsko vrohodný dokument v Praetoriovi,

jehož »Syntagma« je pramenem pro djiny nástrojv

hudebních závažným, ba nejlepším, a jenž výslovn praví

že »za jeho as houslím (Violini) hudebníci íkali

» polské housle « snad proto, že tento nástroj,

z Polska vyšel, i že snad tam byli tou dobou nejlepší

» houslisté «.

Konen i pátého konkurenta lze pipustiti, vzpo-

meneme-li si, že mnozí závažní historikové odvozo-

vali pvod houslí z orientálského smycového

nástroje »rebeka«. Rozumí se, že všecko to jsou pouhé

domnnky a nikoli správné, pesné dkazy.

Nové svtélko rozsvítil v té zamotané otázce

Fetiš, uený musikolog a editel brusselské konserva-

toe, jenž ve své brošue o Paganinim napsal, že

v 1 5. vku pišel v užívání nový nástroj jako zmenšená

viola, jemuž Vlaši dali jméno violino, což znaí malou

violu. Od té doby pouhý tento nápad nijakým d-
vodem nepodepený stal se dogmatem, jejž opakovala

celá ada spisovatel až na naše dny, akoli autor

sám pi tom názoru netrvá, nýbrž v pozdjších spisech

vyslovuje domnnku, že snad anglická »crowth« je

pedchdcem houslí, a pozdji ukazuje ke smycovým
nástrojm indickým. »Rien dans 1'Occident, qui ne

vienne de l'Orient« . . . Ale pes vše to violino jako

diminutivum violy mlo rozhodné štstí, tak že se

stalo všeobecným majetkem a nikdo nepomyslil, že

diminutivum od violy nemže zníti violino, nýbrž

správn »violetta«. Violino není tedy malá viola, nýbrž

nco »na zpsob violy vytvoeného «, a ti, kteí to

slovo pro ten nástroj urili, chtli íci, že violino

nepovstalo zmenšením i pemnou z violy — nýbrž

že jest vytvoeno a vynalezeno na zpsob violových

nástroj.

Pi tom dlužno míti na pamti, že se tu nejedná

o naši moderní violu, jak ji nyní v kvartetu máme,

nýbrž o nco zcela jiného.

My jsme v moderní dob vlastn velice chudí

ve píin nástroj smycových, nebo máme pouze

jeden — housle (violino), které se svým potomstvem

(violou a violoncellem) tvoí smycový kvartet, základ

a duši moderního orchestru. Skladateli 16. a 17. vku
stály k disposici ti rzné rodiny smycových nástroj,

rzných v pojmenování, ve stavb i v barv zvukové;

byly to: 1. violy da gamba, 2. violy da braccio

a 3. lyry (také smycové nástroje). Vlašské slovo gamba

znaí koleno, tedy viola da gamba je velký nástroj,

jenž se hraje mezi koleny ; braccio znaí rám, tedy

viola da braccio je nástroj malý, jenž se pi hraní

klade na rám pod bradu. Každý ten druh zachovával

svj ráz i pozdji, když vyrostl tch nástroj celý

samostatný sbor od basu až k diskantu. Pi sboru

viol da gamba rostl celek z hloubky do výšky, pi

sboru viol da braccio z výšky do hloubky — a rznost
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stavby a zvuku obou tles byla tak ostrá, že se íkalo

da gamba i malým nástrojm z toho oddlení, které

se již nedržely mezi koleny, nýbrž pod bradou —
a naopak : nástrojm z rodu da braccio stále se to

jméno pikládalo, i když se držely mezi koleny.

V 16. vku vedle této dvojice nástroj smycových

kvetla ješt tetí rodina — lyry, které však nemly

dlouhého trvání. Byl to pvodn v dob antické, jak

známo, nástroj strunový, na který se hrálo jako na

harfu. V 1 5. vku objevuje se lyra jako nástroj smy-
cový, malého formátu, a již koncem 16. vku
není po nm ani památky, ponvadž byl zatlaen

nástrojem jiným, který se z nho vyloupl, totiž —
houslemi. Lyra da braccio mla sice pvodn pt

strun, ale kvintov ladných, což housle podržely,

a se spokojily se tymi strunami ; též základní G struna

u obou je spolená. Závitku houslového sice nemla,

ale jinak krásnou a dokonalou stavbou úpln
se rovnala form moderních houslí. Když

tedy lyra houslím se úpln podobala i v zevnjší stavb

i v rozmrech, když dále víme, že lyra kvetla již v oné

dob, kdy o houslích nebylo ei, a zmizela v okamžiku,

kdy housle se vynoovaly na povrch, lze za to míti,

že naše housle povstaly pímo z italské lyry da

braccio, i lépe eeno, že tato ptistrunná lyra

se stala tystrunnou violinou.

Tak se dostal spisovatel ke kolébce houslí. A koho

oznauje jako otce ? Žádného houslae, nýbrž zástupce

umní tehda panujícího, totiž malíství, a tím je

Raffael; nebo díve než ve skutenosti objevují se

na jeho obrazech kulaté, ušlechtilé tvary houslové. Je

to ovšem trochu odvážné tvrzení, ale zrnko pravdy je

v nm pec! Nebo i s jiné strany podobná myšlénka

byla vyslovena: »Le violon de 1'ancien luthier est sans

contredit un véritable objet art et non 1'ouvrage

un simple artisan.«

Nové hudebniny a knihy.

Jindich z Káan : Jarní eklogy (1. — 2.). Pro

orchestr. Klavírní výtah yruní od skladatele. Nakladatel

M. Urbánek. Cena 3 K.

Žádné hudby nekonsumuje se tolik jako té, jež bu
pímo pro klavír na tyi ruce jest komponována, anebo

aspo v této úprav hledí se popularisovati. Ježto pak na-

kladatelé chovají asem pochopitelnou nechu vydávati ob-

jemné a nákladné partitury, bývá tyruní klavírní úprava

orchestrálního díla vrcholem toho, po em touží nejen

ten, kdo komponovati zaíná, ale mnohdy i osvdený
skladatel. Takováto úprava má vždy své vdné publikum

;

vždy i ten, kdo mnoho v partiturách se probitá, aneb sám
je píše, rád zasedne s nkým ke klavíru, aby osvžil a po-

bavil se tyruní hrou, zvlášt vyskytne-li se mezi sklad-

bami novinka vzbuzující zájem tak živý, jako jsou Jarní

eklogy od Jindicha z Káan. V prvním období roman-

tismu byly eklogy, jako skladby náladové, povšechn pro-

gramov zbarvené a k poetickému výkladu povzbuzující,

genrem oblíbeným. Jest známo, že na p.*J. V. Tomášek
liboval si v klavírních eklogách a velice v nich vynikl.

Z Káanových Eklog jest patrno, že jsou pvodu orchestrál-

. ního
;
mají i v úprav klavírní barvu i kresbu orchestrovou.

* Hned na poátku prvé Eklogy (v G-dur) táhlý zpv jedno-

hlasý ve vtách osmitaktových, osamlý, prvod odmítající,

touží po dechovém nástroji ; na klavíru zní ponkud stízliv

a náležit oživí se teprve v širokých prodlevách, ústících do

švitoivého allegretía, v nmž vítá nás svží vánek probou-

zejícího se jara. V této hybné stední vt, jež vybíhá

v energické vivace a jest plna pvabu a srdeného rozra-

dostnní, jeví se pan skladatel záiove jako znamenitý

pianista a dovedný aranžér, penášeje koncept orchestrální

na klavír bez citelné ztráty zvukového effektu. Vše zní vý-

born a provádí se hrav. Skladba jest trojdílná a vrací se

k roztouženému zpvu základnímu, který po silnjším roz-

machu v dáli zaniká. Druhá ekloga (z E-dur) klade svj
jarní zpv úvodní pod rozložené akkordy primu do hlasu

stedního (nepochybn violoncellového) a po dobe procí-

tném pastorálním projevu lyrickém rozveselí se v allegru,

nabývajícím povahy svižného, tu štbetavého, tam hlasit

plesajícího scherza. Nkdy zdá se, jako by vzdušná, svtél-

kující hudba tato líila rej vil v msíní zái jarní noci.

Moderní romantik vypravuje tu svj sen v noci svatojanské.

Po jarém, bujném vivace, v nmž poetický sen ustupuje

veselé skutenosti, vrací se hudební proud k nesenému

zpvu úvodnímu, jenž k závru vzrstá a sílí
;
hymnicky

vyznívá tu radostná oslava jara. Ob hlavní pednosti

Káanova nadání, poetická vnímavost a ušlechtilý výraz, pro-

nikají též tmito jeho skladbami, jichž vábivý effekt vnjší

vyvrá ze zdravého pramene svží vynalézavosti.

Em. Chvála.

O. Nebuška: Pt mužských sbor. Op. 2. Nakl.

M. Urbánek.

Sborová literatura hudební z posledních let vykazuje

málo prací, které by s oznaením tak nízkým (op. 2.) rázem

zaujaly pozornost tenáovu jako nedávno vydané mužské

sbory Nebuškovy. Upozorniv na sebe kdysi v »Klubu mla-

dých < roztomilými písnmi, byl Nebuška (teba jen v úzkém

kruhu známých) í án mezi nadjné skladatelské síly v nej-

lepším smyslu slova, hlavn proto, že z každého taktu onch
písní zíral duch pochopující vše svým zpsobem a podáva-

jící procítné myšlénky také již zpsobem nikoliv obvyklým.

Touto vlastností honosí se také pítomné Nebuškovy novo-

tiny. Zajímá již volbou text, které vru nejsou snadné a

vyžadují hudebního bystrozraku, má-li jich hudební roucho

ke slovu náležit piléhati. Nebuška dovede to nejednou ku

podivu trefn. Jak tísniv psobí na p. prodleva ve stedním

hlase v »Písni Velkého Pátku«, úpln v souladu se slovy:

»prsa se v srdce zouží* ! Jak dojemn vyznívá elegie na

Nerudovu poesii »Stesk jara« ! Snad nad tím zakroutí nkdo
hlavou, že zaátek jest v As a konec v C. Avšak není to

uinno násiln, nýbrž tak nenápadn, jako rozlenní celku

v úryvky títaktové. Kousavý a výsmšný humor vyzírá z pla-

gélní kadence ve sboru »Nmetí Kižáci*, kde rznou har-

monickou prostotou je nakreslen rozdíl mezi vojsky kižáckými

a božím lidem. Škádlivé »Bejvávalo< kolíbá se v lahodné

skoro prostonárodní melodii
;

jest to veselá kopa ten hoch,

co tu zastaveníko pje. »Ballada o mladém zpváku « tlu-
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moí jednoduchým zpsobem — táhlými akkordy — tklivý

obsah básn. Naši pvetí spolkové naleznou v Nebuško-

vých sborech* tvrdý oíšek, jehož jádro ponkud pitrpklé

snad nebude každému po chuti; ale je zdravé a napomže
dobe k ztrávení jiných, obtížnjších, nad obvyklý chórový

sloh se povznášejících publikací. K. Knitti.

Vydání Pražské konservatoe. A. Klavírní oddlení.

Sonate. Op. 2. No. 1. Joseph Haydn gewidmet. Louis von

Beethoven. (Rev. H. Trneek.) Nákladem Vídeského Hu-
debního nakladatelství.

Tento podivn kombinovaný nadpis tvoí titul prvního

sešitu podniku velmi rozsáhlého. Z prospektu se dovídáme,

že vydání toto má zaujmouti veškerá díla klasické literatury

hudební a také skladby souasných autor se zetelem ke

školám. Vydávané skladby rozdleny budou ve stupn dle

uebních program vyšších hudebních škol rakouských,

budou vycházeti v nové revisi, kterouž »pevzali profesorové

Pražské konservatoe jakož i editelé a vynikající uitelé ve

vyšších hudebních ústavech rakouských*. Zárove jest úelem
tohoto vydání úhledná úprava (»krasota ražení a tisku not«)

a »neobyejná láce« (4 strany za 25—40 h). Dle prospektu

by se zdálo, že vydávati se budou skladby pro veškeré ná-

stroje. Zatím však udán jest zevrubnji toliko program od-

dlení klavírního. Jest rozdleno na ást pípravnou a šest

stup a jakožto revisoi udáni jsou ze zdejší konservatoe

pp. Dolejš, Hoífmeister, Jiránek, Káan, Trneek; z cizích

škol Želeúski, Solíys, Kurz, Hímalý, Pembaur, Doppler,

Kónnemann, Hummel. Nejvíce ísel asi dosud zpracoval

prof. Jiránek. Aspo jest pouze on uvádn pi úprav roz-

liných skladeb (Schumannovo Album pro mládež a Dtské
scény, Mendelssohnovy Písn beze slov a jiné skladby,

Mayerova Nová škola zbhlosti). Z eských moderních

autor zastoupen jest pouze Nešvera Lístky do památníku.

Co se týe Beethovenovy Sonáty z F-moll, dlužno

úprav i výprav vzdáti plnou chválu. Vydání Trnekovo
stará se o vysvtlení obtížnjších figur a okras, oznauje
prsty (vždy jen jedním zpsobem), užívá hojn znaek dyna-

mických a všímá si velmi peliv frasování. Srovnáme-li tuto

revisi s vydáními staršími, vidíme, že Trneek vedl si samo-

statn sice, ale velice stízliv a svdomit, stav se spíše

na konservativnjší stanovisko tradice všeobecn uznané.

I v užívání pedálu jeví se tuto (hlavn pro hudební školy)

velmi zdravá zdrželivost. Typy not jsou vhodn voleny a

jasn rozloženy, takže celek velmi pkn dojímá.

Mén nás upokojila jazyková stránka nové edice. Zdálo

by se na první pohled, že vychází souasn eské a nme-
cké vydání. Ale tento rozdíl týká se pouze obálky, vnitek

jest stejný, dvojjazyný. Nadpis jest totiž pouze nmecký,
poznámky pak jsou pod nmeckým textem peloženy do
eštiny. Bohužel práv eská obálka jest nejslabší stránkou

celého vydání. Nehled k tomu, že názvy skladeb jsou uvá-

dny dílem v peklade, dílem v nmeckém znní, obsahuje

eský prospekt tak hrubé chyby tiskové i jazykové, že by

bylo híchem prodávati takové nejapnosti pod aegidou e-
ských profesor konservatoe. Když »umlecky provedené

titule« jsou poízeny zdejší Unií, pro nesví se domácí

firm tisk celé obálky? Jinak pejeme tomuto podniku

hodn zdaru a — hodn penz. L. Dolanský.

Otto Smid-Dresden : Die bóhmische Altmeister-
schule Czernohorsky's und ihr Einfluss auf den
Wiener Classicismus. Mit besonderer Berck-

sichtigung FranzTumas. Eine kunst- und kultur-
geschichtliche Studie. — (Lipsko, H. Seemann 1901.)

Spisovatel s velikým a dalekým rozhledem pehlíží ve-

škery ty širé proudy, jimiž bral se rozvoj kulturní naší zem.
Nepravím úmysln kultury eské, ponvadž o té autor, zvláš

nmecký, jak obvykle a pi líení dob našeho národního

úpadku konen pochopitelno, neví. Proudy ty vynášejí mu
na nejvyšších hebenech svých vln zjevy našich pražských

mistr varhaník z první polovice minulého století. ernohor-
ský stojí jim v ele, žák jeho, vídeský kapelník ovdovlé císa-

ovny Alžbty, František Tuma, k nmu se adí. Autor vy-

mezuje základy umní tchto skromných pracovník jist ve

píliš širokých mezích : v té míe, v jaké autor je líí, nebyli

pedstaviteli Cech, ani význaným výrazem hudebního smý-
šlení tehdejší doby, ponvadž hudební myšlení to, jako celý

život duševní, nešel u nás svéráznou drahou. A pak: umní
jejich bylo pece daleko spíše rázu jakési emeslné doved-

nosti než hluboké duševnosti. Ale jist má pravdu, pikládá-li

jim jakousi váhu jako lánku, jímž pojí, synové protireformace,

veliké mistry reformace nmecké, Bacha a Handla s víde-
skými klasiky. Ovšem, Tuma sám jediný pi tom pechodu
od polyfonie nmecké k volnému slohu Haydnových prvních

sonát a kvartett vdí, první slovo též neml. Filip Emanuel
Bach snad zde daleko silnji psobil.

Ostatn není zde místo, polemisovat s duchaplnou a

doklady zdánliv siln podepenou sofistikou knihy, psané
s patrnou protiindividualistickou, protinietzscheovskou tendencí,

autorem výslovn piznanou. Nás zajímat bude daleko více

spisek, pokud skytá data a ocenní našich mistr — stránka,

jež jest z jeho slabších — a pokud pedvádí obraz doby
málo vzpomínané u pkném líení jejích snah a jejího du-

ševního, zejména hudebního ruchu.

Resignoval-li pak kdo, po známém goetheovském dietu

na veškero šedé theoretisování : p. Smid vydal v lidovém

vydání u Breitkopfa výbr Tmových skladeb církevních

i symfonických — vlastn komorních — v klavírní úprav

;

pkné ukázky našeho rokoka, skromného a prostikého.

Ukáží nejlépe, jaký Tuma, druhý z našich »pramistr«, byl.

Byly mi základem, dle nhož korrigoval jsem si na nižší,

asi správnou míru vývody vysokých úsudk p. Smidových.

K. Hoífmeister.

Dr. Max Graf: Nmecká hudba 19. vku. Se

svolením spisovatelovým pel. H. Svoboda. (Kritické knihovny

sv. XVII.) V Praze, Jos. Pelcl 1901. 8 a
. Cena 2 K.

Duchaplná kniha. Trochu feuilletonistického složení.

Ale má jen pednosti tohoto literárního, mnohdy neprávem
zneuznávaného útvaru : zhutnlost, bystrý úsudek, smlé
kombinace, výstižné portrétování. Povrchnost, mlkost,

ukvapenost, jež feuilletonu dodávají asto svou píchu, z-
staly spisu vzdáleny. Kniha rozvijíc se ve volných, skoro

bych ekl rhapsodických essayích, které však vždy k nejvý-

znanjším zjevm jsouce upjaty a v pípadné širší oddíly

shrnuty, dávají celistvý, znamenitý obraz osob, doby a hu-

debního proudní v Nmecku za uplynulého vku. V tom
práv leží síla Grafová, že dovede teba pouhou rtou za-

chytiti výrazn reliéf skladatel, že rozumí duchu a vzduchu

doby, v nž hluboce vniká, jež v celé spojitosti osvtového

a umleckého vývoje reprodukuje, s ustavinými poukazy

na obdoby literární, zvlášt básnické, po pípad i na ob-

doby výtvarné a vlivy spoleenské (na ty nejvíce pi výkladu

o romantismu a vídeském valíku) ; že konen oste po-

stihuje vnitní souvislost jednotlivých hudebních smrv a
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uí je chápati v jich ústrojné plynulosti, v rámci povšechném
jako jeden jediný celek, tvoící hudbu uritého národa, uri-

tého století. Kniha Grafová nechce býti žádnou pírukou
hudebních djin, nemá ctižádosti podávati ani úplné životo-

pisy, ani podrobný výet skladatel, ni dl. Omezuje se na

výbr z veliké naskytovavší se látky, avšak výbr ten vydává

úplný poet z kapitálu, jímž nmecký národ za eenou dobu
rozhojnil svtovou kulturu hudební.

Spisovatel nejprve líí snahy nového století
; spatuje

na jeho zaátku síly jednak odstedivé (revoluce, Napoleon,

romantití básníci), jednak dostedivé (válka za svobodu,

klassické umní, universalismus ve všech duševních oborech).

Podává struný, pece však neobyejn plný nástin ped-
cházejících djin klasicismu: pomr Bacha^k Handlovi,

Haydna k Mozartovi, zmínku o reformách Gluckových a

o myšlénce již tehdy se vyskytující, Lessingem vyslovené,

Wielandem a Schillerem petásané, Herderem v moderní

program stanovené, o spojení básnictví a hudby v jednotné

celkové dílo umlecké — pozdjší Wagnerv Gesammt-
kunstwerk. Kde mluví se, jak Haydn stvoil novou formu

hudby instrumentální, postrádali byste vytknutí pomru no-

vého tvrce k jeho pedchdcm, zvlášt Sammartinimu a

Gossecovi, kdyby práv kniha vlastn již samého Haydna a

rovnž Mozarta nerekapitulovala v djinách hudby 19. sto-

letí jenom jako pipravitele nové doby. Tu zaíná Beetho-

venem, pokrauje Schubertem, v dob restaur ce vytváí

romantickou operu (Weber a Marschner) a její pirozený

protitlak, mšanskou operu realistickou (Lortzing). Oba
smry spojuje jaksi Nicolai ve svých »Veselých ženách wind-

sorských«. Víde má své »valíkové intermezzo* (Lanner,

Jan Strauss), ale již pichází také skupina romantických

umlc, kteí jsou »charakterisováni zvláštní hlubokou zbož-

ností k malému, hudební lyrice, genrovému obrazu, nálado-

vému nápadu, tónovému vrtochu, arabesce ... a zárove
neukojenou touhou po velkém, klasickém umní«. Jsou to

Spohr, Mendelssohn a Schumann. Graf nazývá je »senti-

mentálními klasiky«. Dležitým zjevem doby hudební restau-

race jest však i hromadné vnikání francouzských a italských

oper na nmecké jevišt. Graf nalézá pirozený výklad

:

nmecká hudební generace následovavší po Beethovenovi —
Schubertovi — Weberovi, byla slabá, pvodní hudební síly

vystaovaly jen na malikosti, a tak zmínné výtvory cizí

vítzily nad nmeckou hudbou ne proto, že by byly dlány
obratnji, že by byly oslnivjší, effektnjší, nýbrž proto, že

jsou od silnjší hudební racy. (Dokonení.)

Dr. Jar. Borec ký.

Národní divadlo.

(Repertoire operní a baletní od 1. do 10. prosince 1901

:

1. Na starém blidle. 3. Komedianti; Královna loutek. 5. Na
starém blidle. 7. Jakobín, (odpol., stud. pedst.). 8. Královna
loutek (odpol.); Sedlák kaval.r, Královna loutek (veer).

10. Na starém blidle.)

Kovaovicova nová opera »Na starém blidle* stojí

stále v popedí repertoiru. Významná t to práce byla v tomto

list již dvakráte pedmtem obšírnjší úvahy, i chceme jen

na nkteré podrobnosti upozorniti, které pi reprisách patr-

nji vynikají.

Obecenstvo nejvíce debatuje o otázce, v jakém pomru
jest Šípková úprava libretta ku práci Wenigov. Pomr ten

jest na bíledni. Wenig snažil se pispsobiti své libretto

dramatickým požadavkm ;
proto vyhledal z látky základní

nkolik opravdu psobivých moment (episoda Viktorina,

závrný skon), proto i novou osobou hledl oživiti drama-
tickou osnovu. Šípek vytkl si zcela jiný cíl. Chtl ve tyech
obrazích zachytit co možno nejvíce eského idyllického života,

vylíeného v román B. Nmcové, a pi tom Babiku uiniti

stedem, z nhož by životní teplo celého díla vyzaovalo.

Co scházelo dji, hledl Šípek nahradit charakteristikou osob,

z nichž nejedna figurka dobe se mu zdaila. Jeho Babika
má ovšem daleko do oné ideální postavy, kterou známe
z Nmcové. Jest to sice postava životná, sympathická, ale

pece jen jaksi mdlá, naší pedstav nevyhovující. Ale teba
pi tom uvážit, že pedstavu onu vytvoili jsme si z tisíce

mnohdy i nepatrných podrobností v román uložených.

Z tohoto velikého množství rt lze zachytit na jevišti jenom
nkolik drobných teek. Širokými tahy se tato postava vbec
vrn nastíniti nedá. Pochváliti dlužno, že se Šípkoví po-

dailo vystihnouti upímný, tklivý ton základní a obetkati

Babiku oním pravým nimbem lásky, kterou blaží své okolí

a již všichni zase jí splácejí. Lidové scény provedeny jsou

živ a peste, pkn kontrastují, nevnucují se a splývají

s dialogy v pevný organický celek. Jsme pesvdeni, že by

Šípkovo libretto bylo obecenstvo nejen uspokojilo, ale

i nadchlo, kdyby se byl postaral o výraznjší závr. Kdyby
bylo lze vypjit si Wenigv epilog, stala by se opera tato

rázem jednou z nejpopulárnjších eských zpvoher. Bohužel

divákv zájem ve tvrtém obraze, hlavn v šablonovité pro-

mn, se ztenuje a celkový dojem se seslabuje. A na zá-

vrném dojmu u obecenstva záleží pece tak mnoho.

Pi reprisách jest patrno, že se Kovaovicov hudb
dostává stále lepšího porozumní. Nechcem tím snad íci,

že jest nepístupná, neb pespíliš uená. Naopak; Kovaovic

i zde zachoval svj stil melodický, mkký, peste barvitý,

vždy elegantní, i tenkráte, když by scéna hrubozrnjší nátr

snesla. Ale toto Kovaovicovo dílo patí mezi ony drobno-

malby, na nž teba hledti z blízka, chceme-li pln pocho-

piti jejich pednosti, mezi jemné, filigranní práce, jejichž

pkné detaily vystupují teprve tehdy, když je nkolikráte

v ruce obrátíme. Zde není mnoho takových scen, jejichž

hudba by uchvátila diváka i pes jeho vli, totiž i tehdy,

když práv se vnuje pozornost nehudebním ástem opery.

Kovaovic vbec jest skladatel umlecky zdrženlivý, nemiluje

hustého nanášení barev, drastických effektv, krajních pí-

krostí. A práv proto dostavuje se záliba pi opee jeho

znenáhla, roste každým pedstavením, tak jako roste poroz-

umní jeho hudb.
Bylo již nejednou poukázáno k tomu, že Kovaovic

deklamuje neobyejn plasticky. I k tomu dovolujeme si

malou poznámku. U nás považuje se obyejn za vrchol

deklamace, vyhoví-li se pízvuku slovnému, a zachová-li

se pi tom náležitý pomr mezi slabikami dlouhými a krát-

kými. Ale vyhovním tomuto (ovšem základnímu) požadavku

se plastické deklamace ješt nedosahuje. Dlužno respektovati

také pízvuk vtný a hlavn smyslový a konen roz-

leniti vty tak, jak toho vyžadují, uvésti pausy hudební

v soulad s pestávkami ei mluvené. K tomu všemu jest

teba velmi jemného smyslu pro rhytmiku ei i pro rhytmus

hudební. Vrcholu pak dostoupí plastická hudební deklamace,

jestliže intervally hudební fráze schodují se celkem s inter-

vally mluveného slova a podaí-li se pi tom skladateli do-

cíliti plynného, melodického toku hudebního, nerušeného

rozkouskovanými výkiky a kulhavými skoky, které deklamaci

znešvaují, nejsouce nijak obrazem ušlechtilé lidské ei.
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Tmto vyšším požadavkm dostál Kovaovic v nové

své opee mrou znanou. A byt bychom práv ve píin
požadavku nejsnadnji splnitelného, totiž pízvuku slovního,

mli nkteré námitky, neváháme vyznati, že celkem Kovaovic
deklamuje mistrn, a že díla jeho budou asi dlouho ješt

nedostižným vzorem pro mnohé naše skladatele písní, kteí

se domnívají, že slovo stj co stj musí se podrobiti hu-

dební frázi, i když poctivé ucho pi tom hrzou se chvje.

Nkteré další glossy o Kovaovicov hudb, hlavn
o jeho polyfonii, orchestraci a humoru ponecháváne si pro

nkterý z píštích referátv. L. Do lánský.

Koncerty.

Koncertní život v prvním týdnu msíce prosince stál

ve znamení klasické hudby. Zahájen byl historickým
koncertem akademického orchestru v úterý 3. pro-

since ízením B. Vendlera. Program dlil se ve dv ásti,

titul koncertu však se vztahoval pouze na druhou ást,

ježto Hándel a Bach nejsou nám ješt nijak »historití«.

Vrchol veera byla Bachova Suita z C-dur, avšak více jen

v akademickém smyslu. Provedení její vyžaduje orchestr

prvního ádu, jímž akademický orchestr (nikterak svou vinou)

dosud není a povahou svého složení nikdy být nemže.
Ped Suitou hrána Handlova Chaconna (F-dur) v úprav
Schultz-Schwerinov, po ní sl. Maruše Langová zapla

s prvodem orchestru arii, jež neprávem pipsána Mozartovi.

Je to duetto koloraturního sopránu se sólovou klarinettou

zcela v duchu rokoka a cop. V druhé ásti pišla teprve

»historie« : Tomášek, Fr. Škroup a Mchura. V sestavení

programu bylo pro nás cosi ponižujícího. Mchura psal své

dílo sto let po Handlovi a pece dnes již zavání nepíjemnou

antikvitou. Provedení celé Tomáškovy Symfonie z D-dur

bylo zbytené a unavující, první dv vty by byly staily na

dkaz, jak veliký vliv na Tomáška ml — jím kaceovaný

Beethoven. Je tu velmi málo mozartianismu, za to (nemyslím

ani na to, že v 2. vt ozve se i citát z Pastorálky) vliv

Beethovenv pevládá, i menuetto komponováno v scherzové

form. Fr. Škroup v své ouvertue k »Nachtschatten« dokázal,

že zná dokonale Webrova »arostelce«
;

vybral z nho
rzné motivy, položil je vedle sebe beze vší souvislosti,

ímž vznikla jeho ouvertura. Za to Mchurova ouvertura

k »Marii Potocké* pekvapila svým sentimentálním gouno-

dismem. Naprosto mizí tu snaha, stídáním »veselé« a »smutné«

hudby bavit obecenstvo, jež u Škroupa stála na prvém míst-

Koncert Pražské konservatoe v sobotu 7. pro-

since zajímal na prvém míst svým dirigentem, novým
(administrativním) iditelem konservatoe prof. K. Knittlem.

První koncert pod jeho ízením byl v pravém slova smyslu

skvlý, programem i provedením. Program byl dvojnásob

klassický: provedeny skladby jen klassické a sice v doko-

nalém, klassickém výbru : Bach, Haydn, Mozart a Beethoven.

Tento zastoupen slavnostní ouverturou "Zasvcení domu«,

Mozart sedmým koncertem pro ti klavíry s prvodem
orchestru, Bach koncertem (F-dur) pro housle, flétnu, hoboj

a trompetu s prvodem orchestru, Haydn »zvonkovou* pátou

symfonií (D-dur). Znamenitý program byl i dokonale pro-

veden. Tradice konservatorních koncert vbec, nejen u nás,

spojena jest s pedstavou korrektnosti, školské akurátnosti,

což jest velmi pirozené práv v produkci školy, avšak

korrektnost bývá pravidlem na újmu životnosti umleckého

díla. Prof. Knittl tuto tradici dokonale prolomil. Jde tu

zejména o plynulý hudební proud, o rhythmický souin a ne

souet ady takt, který se zhusta jeví pi tak zv. hraní

»v taktu«, jež volní neb zrychluje korrektn jen tam, kde

je to pedepsáno. Orchestr konservatoe pod prof. Knittlem

podal opravdu takovýto plynulý tok, v nmž taktní ára se

dá vycítit, nevnucuje se nám však tak, jak jsme bývali

v koncertech konservatoe zvykli. Touto rhythmickou rozma-

nitostí dá se pak jedin docíliti veliké tajemství hudebního

pednesu : hudební vtip, jímž klassická hudba jen oplývá

a jenž pi Bachov koncertu vynutil si u obecenstva i fysický

smích. Neznám lepší pochvaly pro dirigenta, než dovede-li

hudbou rozesmát (jen mimochodem pipomínám tu též

nedávné provedení Haydnovy oxfordské symfonie pod L. V.

elanským). Z chovanc konservatoe vystoupili sólov sl.

A. Bascheová, M. Pazourková a A. Brázdová v koncertu

pro ti klavíry, v Bachov koncertu B. Feist (housle), J. Šulc

(flétna), A. Kordick (hoboj) a R. Šmejkal (trompeta).

Z posledního populárního koncertu eské Filhar-

monie (ve tvrtek 5. prosince) teba zaznamenat provedení

Smetanovy symfonické básn »Blaník«, ímž ukonil pan

elanský jednotlivé studování Smetanových básní. Má tedy

nyní eská Filharmonie pod p. elanským na programu

celou »Mou Vlast« a bylo by záhodno, aby ji po. ala ve

zvláštním koncertu ve svém dokonalém provedení.

Dr. Zdenk Nejedlý.

Hudba církevní.

fíové hudebniny.

Rada domácích našich skladeb církevních rozmnožena
byla poslední dobou znaným potem novinek, z nichž mnohé
jsou zvlášt pozoruhodné a zajímavé.

Nakladatel Fr. A. Urbánek vydal »2 respensoria* pro
smíšený sbor od Fr. Picky; Mojmír Urbánek » Requiem z d
mol« od Vojt. íhovského a »5 pange lingua* od P. V. Ko-
ciana ; v oboru církevní hudby dosud málo známý nakladatel

V. Kotrba pekvapil nás 2 mešními skladbami Smíchovského
ed. kru Ed. Treglera a trojicí sólových vložek církevních

s prv. varhan od Fr. Picky.

„I^espensopia" od routinovaného skladatele Fr. Picky
(op. 14. d.) obsahují 2 skladby pro smýšený 4—8hlasý sbor
á capella, z nichž prvá (Tenebrae fa-tae sunt) urena jest pro
obady velkého pátku, druhá (Recessit pastor noster) na bílou

sobotu. Jsou to effektní skladby, vynikající svérázností, dra-

matickým výrazem a hojnosti smlých a pekvapujících har-

monických obrat. Provedení jich (zejm ísla druhého) vy-

žadovati bude ovšem sboru etn obsazeného a znan
svdomitého, pilného studia. Na posluchae budou však ob
skladby psobiti zajisté dojmem nemalým a lze je silnjším,

vysplejším sborm chrámovým co nejvíce odporuiti. (Cena
2 koruny je snad ponkud vysoká.)

Za vydání T\equiem z d-mol od Vojt. íhovského
budou vru iditelé zejména slabších kr nakladateli M.
Urbánkovi povdni. íhovský, který již díve pracemi svými
zvlášt mši »Cyrillo-Methodjskou» (vydanou u R. Prom-
bergra v Olomouci) a mší »Lorettou« (u M. Urbánka) na
sebe upozornil, zamlouvá se nám v novém requiem velmi
svým nehlediným, pirozen plynoucím slohem a nepatrnými
požadavky na sbor i varhaníka. Skladatel, který je sám i-

ditelem kru na menším mst venkovském (v Dubu u Olo-
mouce), ml asi asto píležitost, seznati v praxi etné obtíže,

jež psobí studování velké ásti našich moderních skladeb

se sbory slabými, nevysplými. Proto hledly v requiem
vyhnouti se, pokud možno, všemu, co by studování znesnad-
ovalo. Podailo se mu to plnou mrou. Vše je tak jedno-

duché, prhledné, zpvné i slabším pvcm pístupné —
a pece krásné, velebné a psobivé. Vítali bychom velmi,
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kdyby íhovský vydal i mši v podobn snadném slohu kom-
ponovanou. Zavdil by se tím zajisté všem iditelm zejm.
venkovských kr, kde je nedostatek sil pveckých a kde
provedení skladeb vtších je holou nemožností. Varhanní
prvod k requiem, který i slabší varhaník snadno zmže
a k nmuž staí i sebe menší stroj varhanový, rozepsal

skladatel též pro smycový orchestr a 2 neobligátní lesní rohy.

I to lze úpln schvalovati. Jsou ve vtšin našich kostel
doposud varhany velmi chatrné, jichž se k jemnjšímu pr-
vodu naprosto užiti nedá. V takovémto pípad bude ovšem
lépe sviti prvod smycovým nástrojm. Ponvadž i cena

(2 koruny) je velmi mírná, lze oekávati, že roztomilé dílko

záhy na našich krech zdomácní. (Pokra.) o Horník.

„Cecilie", sbírka církevních vložek pro školy stední
a ústavy uitelské (redakcí J. Jandery v Kutné Hoe). Práv
vyšlý sešit 1. obsahuje: »Veni sancte Spiritus' od J. Jandery;
Graduale k sv. Václavu od Norb. Kubáta; »Zdrávas Maria

«

od Ferd. Vácha; »Sv. Václave« od J. Jandery (vše pro muž.
hlasy). Cena 1 koruna.

„eská hudba", vydávaná redakcí skladatele a iditele

kru AI. Štrébla v Kutné Hoe, uveejnila v ísle 11. a 12.

z oboru církevní hudby velice pknou vložku »Offertorium
in fesío« pro smíšené hlasy od talentovaného skladatele

Am. Prause, id. kru v Bzenci na Morav, 2 sbory pro
muž. hlasy (><Salve regina« a »Animas fideíium«) od G. V.
Kleea a dvojzpv »Jesu dulcis« pro soprán a tenor s prv.
varhan od E. Machuly (práce diletantská).

„Cyrill", asopis pro katol. hudbu posvátnou (redaktor

F. J. Lehner na Král. Vinohradech) ukonil svým dvanáctým
íslem roník XXVÍII. Obsah posledního ísla : Obrana
reformy cirk. hudby (Fr. Jirásek) ; Doba adventní (K. Vrátný)

;

Reforma chorálu (P. Bern. Velíšek)
;
Památky hudby ínské ! ?

!

(P. M. Nývlt) ;
Zprávy z cyrillských jednot ; Kritika » 5 Pange

lingua« od J. E. Zelinky; hudební píloha: »Missa convictus«
od J. C. Sychry.

Vstník Jednoty zpváckých spolk eskoslo-
venských obsahuje (mimo Theurerv lánek o Dvoákovi
a Hrabovo pojednání »Naše nedostatky«) životopis skladatele

a iditele kuru smíchovského, J. A. Bergmanna, od Teresie
Duchácké.

Jalový živof (msíník vycházející v Nov. Jiín) pi-
nesl velmi zajímavý a mnoho pravdy obsahující lánek
»Reforma Wittovy reíormy« od J. Vymetala, na který milov-

níky hudby chrámové upozorujeme.

Fliegende "Blaffer jiir kafhoiische I^irchenmusik
(redakcí dr. Fr. X. Haberle v ezn) dokonily ve svých
hudebních pílohách cenné dílo »Missa pro defunctis« pro
5 smíš. hlas od známého církevního skladatele Mich. Hal-
tera (op. 8.). Vedle této skladby nalézáme v pílohách dr.

Št. Braunem komponované sbory pro mužské hlasy k pašijím

na velký pátek, úpravu proslulých »Improperií« od Lud.
Vittoria pro mužské hlasy a jiné menší skladby.

Zeifschriff fUr Insfrumenfenbau (redakcí Paul de
Wita v Lipsku) pináší v posledním ísle vedle zajímavého
lánku »0 eských houslaích od r. 1571—1901 « (z péra

pražského houslae Ed. Em. Homolky) vzornou disposici

nových varhan o 44 rejstících a 3 manuálech, které zhoto-

vila svtoznámá firma Sauerova ve Frankobrodu pro evan-

gelický kostel v Heidelberku.

upomínka na 40. úmrtní den poberta Fiihrera.

Dne 28. listopadu bylo tomu práv 40 rok, co roz-

louil se s životem pední eský církevní skladatel Robert
Fhrer. Byl to jeden z nejgeniálnjších a nejplodnjších
eských komponist chrámových. Pes 300 skladeb získalo

mu jméno slavné a zvuné a lze smle tvrditi, že v letech
50—70tých bylo v celé stední Evrop málo kr, na kterých

by se nebyly provozovaly skladby tohoto mistra zpvností
a lahodností oblíbené. Bohužel nedovedl Fhrer, který byl

Eovahy velmi lehkomyslné, s hivnou, udlenou mu v tak

ojné míe, hospodaiti. Skladby jeho z velké ásti na první

pohled hlásají ledabylost, povrchnost a kvapnost. Jen nko-
lik vtších dl (na p. 3 vel. mše, slavn. requiem a j.),

o kterých opravdu >piacoval <, pesvduje nás zejm o tom,
co by byl mohl vykonati, kdyby byl býval svdomitjším.

Fhrer narodil se r. 1807 v Praze, stal se žákem J. N. Aug.
Vitáska a pozdji jeho varhaníkem u sv. Víta, kdež svojí
brillantní hrou na varhany velmi vynikl. Když pak Vitásek
r. 1839 zemel, jmenován byl Fhrer jeho nástupcem v úad
kapelnickém u sv. Víta. Zárove byl i uitelem na škole
varhanické. Lehkomyslnost jeho byla píinou, že r. 1849
arcibiskupem Schrenkem byl úadu kapelnického u sv. Víta
zbaven. Fhrer opustil potom Prahu a odebral se nejprve
do Solnohradu, a pozdji do Vídn. Jsa chudý a sešlý zemel
výtený tento hudebník ve Vídni dne 28. listopadu r. 1661.

Skladby své vydával po as svého pobytu v Praze u na-
kladatele Marka Berry (v Husov tíd), pozdji pak u V.
Rieda v Horn. Rakousích. Jsou to zejména 3 slavnostní
mše, asi 20 mší menších, slavn. requiem, nkolik menších
requií, peetné množství offertorií, gradualií, motet, litanií,

nešpor, a t. d., vynikající skladby pro varhany a theoretické
dílo: Praktische Anleitung zur Orgelkomposition. V po-
sledních létech skladby Fhrerovy znenáhla mizí z kur
kostelních, ustupujíce reform smru moderního. Le mno-
hou z jeho vtších komposic lze podnes ješt dobe a s pl-

ným úspchem provésti. V historii eské hudby ovšem za-

jistil si Fhrer jméno vynikající a nehynoucí, o. Horník.

Zprávy z našich kr.
ernikovice u Rychnova. Zásluhou hr. B. Kolowrata

Krakovského poádána byla o sv. Cecilii slavnostní mše
s tímto poadem : Reimann, Krátká slavnostní mše z F-dur

;

Fhrer, O mi deus
; Hoffmann, Offertorium Veritas mea

;

Boh. hr. z Kolowrat, Pange lingua. Mši ídil hr. Kolowrat.
Karlín. V nedli dne 1. prosince provedeny byly

tyto skladby: Mše III., op. 21. z C-dur pro smíšený sbor
á capella od Fr. Z. Skuherského ; Graduale z G-dur od Kašp.
Etta (r. 1788) ; Offertorium pro soprán a varhany od Jana
Dism. Zelenky (r. 1679) ; »0 bone Jesu« od P. G. Palestriny

(r. 1526); Pange lingua z D-dur od Ig. Traumihlera ; po
mši smíš. sbor »Aj vítej « od Mikol. Bachmeteva. Introit

a communio choráln. O pl 6. hod. ranní (po celý advent)
znívají se pekrásné staroeské zpvy rorátní z dob Karla IV.

(iditel K. O. Horník.)

Mšeno. Dne 17- listopadu provedeny tyto skladby:
Mše »Loretta < od V. íhovského, Graduale od V. Kampasa,
Offertorium od R. Fryaje. Introit a communio choráln
(id. V. Kampas).

Nové Msto n. Met. Zpv. spolek »Kácov<- provedl
na sv. Cecilii skladby: Mši od J. Procházky, vložky od
Beethovena a Knorra, Pange lingua od Davídka (id. J. Brož).

Praha. V kostele Kížovnickém dne 1. prosince zpí-

vala se mše »Iste confessor« od G. P. Palestriny, vložky od
Fr. Z. Skuherského (id. P. E. Paukner).

Smíchov. V kostele sv. Václava provedena dne
1. prosince mše >-Chorální« od Fr. Hrušky, vložky od Foerstera,

Pange lingua z D-dur od Traumihlera (id. E. Tregler).

Zprávy spolkové.

íselný pehled sborových skladeb, provede-
ných v dob od ledna do incl. listopadu r. 1901.

V 'prvních 11 msících roku 1901 bylo redakci ohlášeno 167
koncertních produkci, na nichž mimo jiná ísla (sólové zpvy,
deklamace, pednášky a pod.) bylo, 333 rzných sbor a sice

od 109 skladatel, z nichž bylo Cech a Slovan vbec 89
(827„) a jinýci 20 (18%). Z tchto 333 s' oových skladeb
bylo: mužských 144 (44%) a sice vokálních 128 (38%),
s prv. piana 15 (5%) a s prv. okestr. 1; ženských 85

(25%) a to vokálních 30 (9%), s prv. piana 55 (16%);
smíšených 85 (25%) a sice vokálních 50 (15%), s prv.
piana 32 (9%) a s prv. orkestr. 3 (l"/„); oper a oratorií
19 (67„) a sice 7 (2%,) s klavírním a 12 (4%} s orkestr.

prvodem. Vokálních sbor bylo tedy 208 (62%), s prvo-
dem piana 109 (33%) a s prvodem orkestrálním 16 (5%).
Od Bendla bylo zpíváno sborových skladeb 44 (13°/,,), od
dra Dvoáka 22 (6-5%), od Vendlera 16 (57,), od Fibicha

a od Maláta po 10 .(370 ), od Smetany 9, od Kliky 8, od
Knittla, Pauknera a Štrébla po 7, od Pivody a od Nešvery
po 6; od 2 skladatel po pti, od 10 sklad, po tyech, od 7



sklad, po 3, od 15 sklad, po 2 a od 60 sklad, po 1 sboru.

Nejastji se na programech objevily
„
Dvoákovy ->Mor.

dvojzpvy* a sice 24krát, pak Pallovy »Ceské tance* 19krát,

Smetanova »eská píse* 13krát (2krát s orkestr., llkrát

s klav. prvodem), Kížkovského »Utonulá« a od Maláta
»Našim ženám* 12krát, Dvoákv »Žal* a Malátovy »Ná-
rodní písn « (pro smíšené hlasy) 9krát, Vendlera »Pod
starým praporem*, Dvoákova »Hymna eského rolnictva

,

Maláta »Národní písn* (pro mužské hlasy) a téhož »Zpvy
lidu eského* (pro ženský sbor) 7krát, Smetanovo »Vno*
a Vendlera »Vybravá* 6krát, Zajcv sbor »U boj!*,

Weissovo »Louení*, Nápravníka » Rodnému kraji-, Bazina-

Bendla » Kižáci na moi* 5krát, Dvoákovo »Stabat Mater*
4krát (1 s prvodem klavírním, 3krát s orkestr.) atd. Jednou
bylo zpíváno 216 skladeb, 2krát skladeb 62, 3krát 23, 4krát

13, 5krát 5, 6krát 3, 7krát 4, 9krát 2, 12krát 2, 13krát, 19krát

a 24krát po 1 skladb, — tedy 333 sborových skladeb

629krát. AI. Rub liž.

"Pražský 3-Hahol konal dne 27. listopadu t. r. svou
valnou hromadu za uplynulý 40. roník. len ítal celkem
706, z tch estných 8, zakládajících 21, pispívajících 394,

inných 189 (a sice 26 tenor 1., 44 ten. 2., 70 bas 1., 49
bas 2.) ; d- mský odbor ml len 95 (soprán 70, ait 25). —
»Hlahol* poádal 2 ádné koncerty (z tch jeden orkestrální),

2 koncertní zábavy, 1 výlet, 1 dýchánek a úinkoval veejné
pi rzných jiných píležitostech (jednou také pi koncert
v Nár. Divadle). V tchto produkcích zpíval poprvé skladeb
38 *) a 16 prací starších, již díve známých ; sbormistrem
a dirigentem byl prof. konservatoe Karel Knittl. — Vydání
v tomto roce inila 7474 K 54 h, nových hudebnin bylo

v tomto roníku zakoupeno za 1374 K 55 h a deficit spolko-

vých produkcí obnášel 2261 K 60 h. — Nemalou obtíží,

celou innost spolku ztžující, jest neblahá okolnost, že nej-

etnjší náš spolek pvecký nucen jest dosud za vdk vzíti

s cviebnými místnostmi naprosto nedstojnými a nedosta-
tenými; bohužel není v Praze ani jediné vtší korporace,
která by mla tolik dobré vle, »Hlaholu« ve svých budo-
vách poskytnouti útulek, který by vyhovoval poetnosti len
a dstojnosti jeho ! — Pro nový roník zvolen byl za starostu

opt p. Dr. J. Fleischmann, za jeho námstka opt p. prof.

Dr. K. Maydl a do výboru tito pp. : kustos univ. knih. Ferd.

Tadra (jednatel), prof. Ant. Adámek (pokladník), uitel
. Hora (obadník), hud. nakl. Em. Starý (správce domu),
mag. adj. V. Sykyta (archivá), uitel K. Rychtaík (zapiso-

vatel), emer. lékárník J. Mldner (listovní), prof. Alois Rubli,
MU. J. Gregor, faktor tisk. v. v. K. Ryba, uitel Rud. Lichtner,

obch. F. Menšík a c. k. fin. úedník Julius Fedióro. Dirigentem
jest nyní p. Karel Douša, editel kru u sv. Jakuba, který

ochotn pevzal úkol sbormistra K. Knittla po celý roník
41. zastupovati. Do kontrolující komise dožádáni opt pp:
Pavel Bukovský, ú. záložny, K. Bureš, pokl. kontrolor a

Frt. Hofmann, pokladník. — Pravidelné zkoušky konají se

v pondlí a v pátek (místnosti spolkové jsou nyní v Novo-
mstských sálech »U Štajgr«).

Slovanský zpvácký spolek ve ^ídni vydal tiskem
výroní zprávu za svj 40. roník. len ítal v celku 303 a

sice 14 estných, 16 zakládajících, inných 155 a pispíva-
jících 128. V inném sboru bylo dam 60 a pán 95 (33 so-

prán, 27 alt, 17 tenor I., 17 tenor II., 36 bas I. a

25 bas II.) ; dle národnosti bylo ve sboru 50% ech,
35"/,, Slovinc, 3% Rus, 3% Srb a po 2 lenech byli Slo-

váci, Poláci a Chorvaté. — Spolek poádal dva ádné kon-
certy, koncertní zábavu, pátelský veer, dýchánek, ples a

letní zábavu a úinkoval tikrát pi zábavách jiných spolk.
V produkcích tch bylo zpíváno 20 sbor, z nichž 12 poprvé

;

zastoupeni pak byli tito skladatelé sbor : Bendi (2), A. Fór-

ster (2), Jeremiáš, Kjuj, Kolessa, Kížkovský, Mnchheimer,
Palla, Suk (4), Vilhar a Vendlei. — Starostou byl prof. dr.

J. V. Drozda, jeho námstkem Dr. F. Vidic, sbormistrem
Ad. Mišek, jednatelem Alois Mloch a pokladníkem AI. Meisr

;

leny výboru pak: P. Kozina, R. Volánek ml.,, V. Lukáš,
L. Mladenovi, B. Novák, V. Zahradníek a J. Zirovník. —
Píjmy inily 4058 K 56 h, vydání 4043 K 40 h (píjem
z produkcí byl 1224 K, vydání 1763 K). — Cviení svá koná

*) Skladatelé : Vendler, Grétry, Rubli, Olinka, Suk, Mokranjac,
Selmer, Knittl, Ole Bull, Sovennann, Dowland, Berlioz a Bossi.

spolek v akademickém gymnasiu, I. ulice Kristýiiina 6;
spolková kancelá jest v »Slovanské besed <, I. okres.

r\omtféf pro zízení samostatných místností
"Pražskému J-Maholu ped 11 léty zízený, v roce 1901
rozvinul vtší innost než v létech minulých, což patrno
z jeho zprávy; pibylof 37 len a jmní komitétní vzrostli,

za necelý rok o 1925 K 49 h. — Ale to vše jest málo, to

vše na »Hlaholský dm* nestaí! Pamatujte proto všichno
kdož k tomu jakoukoliv máte píležitost, na »Hlahol« po
soukromých hostinských místnostech bloudící a na Komi-
tét* ! (Penžní zásilky pijímá pokladník pan F. Havelka
v Praze . 736-11.)

Jfoické spolky: Ženský pvecký spolek Vesna
,

mužský »Ratibor« a hudební spolek »Dalibor« již po adu
let tvoí pevný celek, který na veejnost vystupuje spolen
a tím rozmrnjší produkce hudební umožuje; své vnitní
záležitosti ídí si ovšem každý z nich sám. — Toto >- koaliní
zaízení se v Hoicích osvdilo úpln a zajisté, že dalo by
se provésti i v jiných mstech, kde existuje nkolik spolk
pveckých neb hudebních, dodnes však jen svj separátní

cíl sledujících. »Spolené« záležitosti v Hoicích ídí t. zv.

permanentní výbor*, v nmž zasedají pedsedové, jednatelé,

pokladníci a sbormisti tch tí spolk.

Zajímavé íslice. V tištné výroní zpráv pražského
Hlaholil* jsou zajímavá íselná data, týkající se spoleného

úinkování všech pražských pveckých spolk pi slavnostní
s
v
erenád (dne 15. erná t. r.) na Královském hrad pražském.
eských pvc bylo totiž z Prahy a z nejbližšího .okolí 410
a sice z tchto jednot: Pražský »Hlahol* 163, Žižkovský
»Vítkov* s »Tovaovským* 33, Vinohradský Hlahol • 28,

Lumír* 25, »Lukes« 22, »Vnceslav« 22, »Škroup« 21,

»Slavoj« 14, »Akadem. sbor* 13, »Typografové* 10, -Kíž-
kovský* 10, » Václav* (Buben) 8, »Bendl« 8, >eskosl. obch.
beseda* 7, »Techn. sbor* 6, »Smetana« 5, -Ratolest 5,

>Záboj< (Vysoany) 3, »Boleslav* (Dejvice) 3, »Lýra« 1,

>Cyrilská jednota* 1 a 2 pvci mimo spolky. Tenor 1. bylo
celkem 71, tenor 2. pak 97, 1. basu 136 a 2. bas 106;
z tch byla prmrn v každé zkoušce pítomna víc než 1
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všech pvc. Zpíván byl Klikv sbor »Naše perla* a Sme-
tanova »Rolnická« a sice za ízení prof. K. Knittla.

První eská pvecká a hudební župa vydal i tyto

dny . 27. svého »Vstníku« a jest patrno, že župa ta rozvíjí

innost vší chvály hodnou.. Pro rok 1902 projektován jest

župní sjezd do Jilemnice. Župa ta vydala také cenami po-
ctné sbory a sice: »Cigánova píšalka*, ženský sbor od J.

Souka; »Pod starým praporem*, smíšený sbor od B. Wen-
dlera a »Byli jsme a budem*, mužský sbor od B. Wendlera.
Starostou župy jest nyní MUDr. V. Matys v Nové Pace a

jest v ní sdruženo 30 pveckých a hudebních jednot.

j-fudební pehled Prahy a venkova.

Benešov. Koncertní veírek »Ozvny« dne 16. listo-

padu 1901. Kížkovský: »Utonulá«, mužský sbor; Dvoák:
»Moravské dvojzpvy« pro ženský sbor s pruv. piana ; Bendi

:

>>Veerní les rozvázal zvonky* a »V orným lese* pro žen-
ský sbor; Voboil: »Sms z nár. písní* pro mužský sbor;
Palla: »Sousedské« pro mužský sbor; Zyjc: »Uboj* pro
muž. sbor. — Arie z Dvoákovy op. »Šelma sedlák* (pí. Dla-
bolová) ; Arie zWagnerovy op. »Lohengrin« (p. J. Dlabola)

;

Blafácké a Bechyské písn (sborem unisono). — "Boleslav
Mladá. Dvoákv koncert » Boleslava* dne 13. listopadu 1901

se skladbami Dra Ant. Dvoáka: » Hymna eského rolni-

ctva* pro smíš. sbor s prv. piana; »Divná voda* a »Dve
v háji* pro mužský sbor a klavír ; »Dnes do skoku*, smíš.

sbor; »Hymnus* pro smíš. sbor s prv. piana a harmonia. —
»Scherzo<, »Largo*, »Praeludium« a Valík ze »Serenady op.

22«, pro orkestr; dva sólové »Moravské dvojzpvy* (sl.

Šrámková a Pickova) ; » Biblická píse* (sl. Pickova)
;
druhý

výstup I. jednání opery »Dimitrij« (sólo sl. Matjcová). —
j4odonín. Koncert »Odboru Matice Hodonínské« dne 1. pro-

since 1901. Malát: »Našim ženám«, sbor pro 3 ženské hl.

s prv. klav.; Novák: »Nešasná vojna* ballada pro smíš. sbor

s prv. klav. — Ostatní ísla provedl komorní pvec p.

Hanuš Lašek (písn od Tosti-ho, Alettera, Fibicha, Madra,
Kovaovice, Klapky, Smetany, Kádnera a Chvály, vedle celé

ady písní národních). — Sbory ídil p. Ant. Brotan, uitel
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zpvu a hudby. — Joice. Pvecký veírek »Ratibora« dne
8. prosince i r. Dvoák: 'Ztracená oveka « a 'Hostina*,
mužské sbory; Rubli: » Nikdy zpt!«, mužský sbor;
»Národní sousedská* pro mužsky sbor. — Dvojzpv Jeníka
a Maenky z »Prodané nevsty* od „Smetany; Paukner:
Píse s prvodem piana a houslí; Cajkovský: »Trojka«
pro piano. Dvoák: »Slovanský tanec« íslo 3. pro housle
a piano. — Jradec Králové. Hudební veer diecésní

cyrillské jednoty dne 23. listopadu 1901. J. B. Foerster: Sms
z národních písní pro smíš. sbor. Smetana: Ouvertura » Hu-
bika* pro orkestr; Scheiner: »Vzpomínky na R. Schu-
manna* pro ork. ; Weiss: Úryvky z opery 'Polský žid«;

Dvoák: »Slovanský tanec . 2.« pro orkestr (voj. kap. pl. .
42). Klika a Hasselmann: Skladby pro harfu (slena AI.

Holubova). V.Novák: »Primula veris«, »Velebná noc« ; My-
sliveek: »Notturno«, dvojzpvy. Gounod: »Hymna« pro
sólové housle. — Jiín. Koncert spolku pro podporvání
mstské hudby dne 16. listopadu 1901. Orkestrální skladby:
Smetana, »Ouvertura k Tajemstvi« ;

Beethoven, »Symfonie«
. 2. ; Dr. Dvoák, Pedehra k 'Tylu*. ídil J. Pa. — Karlín.
Koncertní zábava »Slavoje« dne 23. listopadu 1901. Minard:
»est umnám«, mužský sbor; Dvoák: 'Moravské dvoj-

zpvy* pro ženský sbor s prvv piana ; Palla: »Ceské tance*
pro mužský sbor; Pospíšil: »Štstí«, Bendi: »Stíbrné lesa

praménky« pro 2 ženské hlasy s prv. piana; Bendi: »Sou-
sedské« pro smíš. sbor s prv. piana; F. erný: »Te v bojJ«,
mužský sbor. — Malát: »Mám t rád*, píse a »Arie z Ca-
rostelce* od Webra (p. B. Fri). — Nymburk. Cecilská

zábava »Besedy« a »Hlaholu« dne 24. listopadu 1901. Slavík:

»Ó vlasti má!«, mužský sbor; Bendi: »Zpv vil nad vodami*,
ženský sbor se sólem (sl. Sazymova) ; Bendi : »Ržinko má«,
mužsky sbor; Weiss: »Louení«, smíšený sbor. — Dvoák:
'Ouvertura Kde domov mj« pro piano; Bendi: Zpv
Muzy z »Lejly« (p. V. Prinke) ;

Braga: »Serenáda« pro piano
a harmonium; Mayer: »Píse milostná«, sól. píse (p.

Prinke). — Olomouc. Dvoákv koncert dne 10. listopadu
1901. Veskrz skladby Dvoákovy a sice: Mužské sbory »Zal«,

'Divná voda«, »Dve v háji« ; smíšené sbory »Nepovím«,
'Opuštný*, »Vybhla bíza«, «Dnes do skoku* ; »Serenada«
pro smycový orkestr; 'Biblické písn«, »Milostné písn*
a Arie z »Rusalky« (slena Magda Dvoákova); Houslový
koncert a Slovanský tanec pro housle (p. Jar. Kocián). Sbory
ídil A. Petzold. Plze. Dvoákv koncert »Hlaholu« dne
7. prosince 1901 s Dvoákovými skladbami: »Žalm 149« pro
smíšený sbor a orchestr; »Te Deum« pro smíšený sbor
a orkestr; »Moravské dvojzpvy* pro ženské hl. a »Biblické

písn*, sólové písn pro bas. — Praha. »Cecilie«, podprný
spolek oprávnných hudebník v Praze a okolí ve dnech 24.

a 25. listopadu 1901 »Slavnost« v Národním dom na Král.

Vinohradech, sestávájící ze slavnostního shromáždní (24.)

a Akademie (25.), ve které vedle spolkového orchestru (60

len) psobili : virtuoska na klavír sl. Lola Beranova, prof.

Štp. Suchý (housle), virtuos na harf Lev Zelenka, komik
K. Pešek, kvartetto lesních roh a » Hlaholský kroužek« (Kli-
kv mužský sbor »Já v snách T vidl« a Vránkv »Jídelní

lístek«). — Praha. Akademie »Pv. kroužku eskoslov. obch.
besedy« dne 30. listopadu 1901 na Žofín. — Bazin-Bendl:
»Kižáci na moi«, chor. výjev pro smíš. sbor; Nešvera:
»eské písn« pro mužský sbor; Bendi: »Zpv vjl nad vo-

dami* pro ženský sbor a sopránové sólo (sl. Bož. Cihaova)

;

Brodský: »Kalendár a ne fará* a Paukner: 'Chaloupky*,
mužské sbory ; Fibich : »Svatební scéna« pro sóla a smíšený
sbor s prv. klav. — Sbory ídí B. Sequens. — Sólové písn
od Dra Dvoáka (»Dobrú noc« a »Ej mám koa faku«), K.
Douši (»Zpov«, »Hubiky«, »Tvrdá hlavika«) zapl p. E.

Váa, dvojzpv ze Smetanovy » Prodané « pp. Em. Provazník
a JUjC. Tma ; Fibichv melodram »Vodník« pednesla sl.

B. ihaova (u klavíru p. B. Sequens.). — Strakonice.
Koncert pv. hud. spolku »Zvon« dne 1. prosince 1901.

Paukner: »Slavnostní sbor« pro mužské hlasy; Formánek:
>Otina«, smíš. sbor; Gregora: »Na horách«, smíš. sbor;
Dvoák: » Rolnická « ( ?) pro smíšený sbor s prv. piana. —
Orkestrální skladby: Ouvertura »Svatojanské proudy« od
Rozkošnýho; »Hudební obrázky« pro piano a smyc. nástr.

od Maláta; »Dumka« a »U veer* od Schumanna (smyc);
Vítkovský: 'Gavotta« (smyc); Ouvertura »Car a tesa* od
Lortzinga. — Tebechovice. Dvoákv slavnostní koncert
»Libuše« dne 10. listopadu 1901 se skladbami Dra Dvoáka.

^Moravské dvojzpvy« pro ženský sbor s prv. piana; >Pij
má panenko*, »Verá*,' I vail brabeek*, »Pomoané<, muž-
ské tverozpvy (Blafácké kvartetto). — Ouvertura k »Tylu«,
» Valík z A dur* a »Slovanský tanec . 7* pro orkestr; 'Kla-
vírní kvintett« z A dur (hud. kroužek »Lýra«). — Tebí.
Dvoákv veer^Vesny* za spoluú. 'Lumíra* dne 24. listo-

padu 1901. Malát: 'Našim ženám* pro ženský sbor s prv.
klav.; Dvoák: 'Ztracená oveka* a »Úmysl milenin*, muž-
ské sbory; Dvoák: 'Moravské dvojzpvy* pro ženské hlasy
s prv. piana. — Pednáška o významu Dra Dvoáka (sl.
Bartošova), » Suita* op. 98. pro piano (pí. Zd. Kubešová),
»Sonatina« op. 100 pro housle a klavír (p. J. Kubeš a pí.

Zd. Kubešová), 'Slovanských tanc . 7« pro orkestr. —
Vinohrady Ý{r\. Pátelský veer dámského kroužku Nár.
Jednoty eskožidovské dne 16. listopadu t. r. v Nár. dom.
Dvoák: »Domov mj«, ouv. pro klavír na 4 ruce; Arie z op.
'Carostelec ; Triebel: 'Romance« a Offenbach : 'Musette*
pro cello s prv. piana; Michálek: 'Variace* pro piano;
Malát: »Sólové písn« a 2 deklamace. — Víde. Dvoákv
koncert 'Slovanského zpváckého spolku* dne 3. prosince
1901 s tmito skladbami Dra Dvoáka: 'Moravské dvojzpvy*
pro ženské hlasy; mužské sbory 'Ztracená oveka* a 'Ho-
stina*, smíšené sbory 'Napadly písn* a »Hymna eského
rolnictva« a smycový kvartet z As-dur. Krom toho sólové
písn od Dvoáka, Gerbie, Vilhara a Zaje. —

Jednota eskoslovenských idiíel kr, ka-

pelník, varhaník a majitel hudebních škol.

Tento roník »Dalibora« jest již tetím, v nmž rubrika
naše jest zastoupena. Zmiovati se o úelu a smru jejím
bylo by zajisté zbyteno. Jsme rozptýleni po všech zemích
eských i v cizin, a zídka jen možno nám scházeti se k vý-mn názor, stesk a pání. Rubrika tato jest tedy jedinou
možnou páskou naší organisace. A bude nutno objem její

za píinou rozšíení listu zmenšiti, bude i nadále pinášeti,
by i ve form struné, zprávy nejen spolkové, ale i týkající

se záležitosti stavu našeho. Škoda, že vlastní naše liknavost

zavinila, že nabídnutá nám zvláštní píloha nestala se skut-

kem. — Konen i Praha promluvila ve prospch pensí sou-
kromého úednictva, mezi nž, jak známo, i my patíme. Dne
28. listopadu t. r. konala se schze sociální kommisse obce
pražské a súastnili se jí též zástupcové pedmstí. Na návrh
obecního staršího p. Fr. Hašourka pijata byla resoluce vy-

slovující se pro nutnost a rychlé provedení zákonného pen-
sijního pojištní zízenc soukromých ve smyslu vládní osnovy.
Návrh pvodní týkal se všeobecného povinného pojišování
pensijního, ale po ei dra Bráfa, jenž dovodil nemožnost
této sociální reformy se stránky finanní, pijata resoluce, jak

výše uvedena. — Naše resoluce v Plzni pijatá bohužel dosud
odpoívá u zapisovatele v Klatovech, a jest nejvyšší as,
abychom i my pozvedli hlasu svého v této otázce pro nás
tak dležité. — Bratí polští rozvíjejí horenou innost, a jsou
to pední asopisy, které vci varhaník se ujaly a v ele
listu o ní pojednávají. Tak orgán Kola polského »Czas«
v ísle ze dne 19. listop. a »Nasz Glos* dne 21. listop. t. r.

pinášejí delší lánky, v nichž domáhají se zákonné úpravy
plat varhanických. Bližší zprávu a srovnání s našimi pomry
pineseme v nkterém z píštích ísel. Boh. Kašpar.

Dopisy.
Z Brna. Zdá se snad tenám Dalibora, že podávám

málo zpráv o našem divadle, ale nebylo vru, o em psáti.

Od posledního mého dopisu opakována byla »Aida« a pro-
vedena byla nov Horákova 'Babika*. Dne 23. listopadu

pak slyšeli jíme Mozartovu »Figarovu svatbu«. O Aid refe-

rováno bylo v loské saison a tentokráte není, co nového
íci; o Babice Horákov utvoili si tenáové úsudek zajisté

již po provedení v Praze, a zbývá tedy zmíniti se o 'Figa-

rov svatb«. Tšili jsme se na dílo to, ale nebyli jsme prove-

dením valn spokojeni. Sbory a orchestr dle obyejného
mítka uspokojovaly, ale byli bychom si páli, aby provedení
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Figarovy svatby bylo se dálo za nadšenjší nálady; tak, jak
opera tato provedena byla, inila dojem, že se vyhovlo jen

p. Pivokovi, který ji zvolil za svou benefici, ale nic více.

Tedy prosíme více piety k Mozartov hudb. — Po Kubelí-
kovi pišel Kocián. Mli jsme tedy v dob jednoho roku již

pt koncert houslových : tikráte slyšeli jsme Kubelíka, jednou
Fr. Ondíka a Kociána. Tedy samé housle. Kocián ml
i u nás velký úspch. Staí íci, že pídavk bylo asi tikrát

tolik, co ísel programních. Kocián hraje s temperamentem,
i jeho technika je obdivuhodná ; ale naprostá, ideální bez-

vadnost a elegantní klid jsou prozatím vlastnostmi, kterými
Kubelík nad Kociána vyniká. Nejzávažnjší íslo Kociánova
programu byl Ernstv koncert z fis-moll. Bach, Ševík a

Paganini byla ostatní jména na programu jeho mimo pí-
davky. V koncert tom slyšeli jsme také absolventku vídeské
konservatoe a naši krajanku si. Mark. Volavou. Zahrála na
klavíru „skladby Moszkowského, Smetanovy (Réves), Dvoá-
kovy (Žertem) a Sapelnikovy (Tanec vil) s velmi pkným
výsledkem. Již jako malé dvátko jevila znané nadání hu-
dební. Budeme o ní zajisté astji slýchati. Sázavský.

Z Lublan. Mám psát o hudební innosti mezi Slo-

vinci. Milerád, neb není nepatrno, ím se vykazuje Lubla,
stedisko slovinského živlu, v hudebním smru. Jsou pak
mezi Slovinci styky s eskou hudbou a s eskými výkonnými
hudebníky tak patrny, že jest jen na míst, všímá-li si jich

eské hudební obecenstvo. Zvláš slovinská opera má
mezi svým personálem celou adu eských zpvák a zp-
vaek. Slovinské své pvce má národ slovinský v cizin, nemoha
finann konkurován' se svtovými jevišti; na Vídeské opee
mu zpívá tenorista Naval-Poganilc, na Berlínském divadle »des
Westens« tenorista Buar, pi Vratislavské opee sopranistka

sl. Verhunoeva. Takto se musí tedy uiíi eši slovinsky

a již dlouhou adu rok vystupují na slovinském jevišti mimo
Poláky, Rusy neb Chorváty. Letošní operu ídí eský kapelník

p. Tomáš; mimo Slovince (baritonistu p. Nplliho) a teno-

ristu (Poláka p. Olszewského) zpívají eši a to sopra-

nistky sleny Nedbalova, Romanova (Gártnerova) a
N o e m i (Volfova), tenorista p. Krampera, baritonista

p. Wildner a basista p. Vašíek. Židovku, armen, Pa-
gliacci a Stradellu vykazuje poátení repertoir prvních dvou
msíc letošní sezony. — »Glasbena Matice«, hudební
ústav pro vydávání hudebnin, pro vyuování a pro koncerty,

poal letošní svoji 11. koncertní sezonu dvakráte opakovaným
znamenitým provedením Beethovenovy »Missa solemnis«
op. 123. Sbcr 140 hrdel a orchestr 46 muž ídil kapelník

p. Matouš Hubad s rozhodným úspchem. Píští svj kon-
cert v prosinci vnuje Glasbena Matice oslav 60. narozenin
svého estného lena Dra Antonína Dvoáka, z jehož
skladeb provedla dosud mimo symfonii v D-dur, Karneval
a mnohé jiné skladby, pedevším Te Deum, Stabat Mater,
Svatou Ludmilu a Svatební košili, poslední dílo také ve
Vídni v památném svém druhém koncert v den 25. bezna
1896 za osobního vedení skladatelova. Záslužný tento ústav,

na jehož škole úinkoval, dlouhá léta p. prof. K. Hoffmeister,

a nyní mimo Slovince, eši pp. pianista Procházka a hou-
slista Vedral, podá letos svým lenm vzácnou prémii tí-

aktovou slovinskou operu Antonína Foerstera »Gorenjski
slavek«. Zmiuji se konen, podržuje si podrobnjší zprávu
pro píšt, že poal yydávati letos p. Dr. Gojmir Krek dvou-
msíník »Novi akordi«, hudební asopis pro slovinské skladby.

Dr. Vladimír Foerster.

Z Milana. V obšírném spisu George Šandové »Hi-
stoire de ma vie«, v nmž tak zálibn mluví o nepravostech
jiných a s takou skromností zamluje své, doítáme se mno-
hých zajímavostí. Interesantními jsou zvlášt poznámky
o Chopinovi. Pedpovídala, že pijde den, kdy penese se

hudba jeho na scénu. Den ten nadešel, a mladý skladatel

G. Oreifce pokusil se v novjší své opee »Chopin«, prove-
dené poprvé dne 25. listopadu zjeviti širším vrstvám krásu
a tajemnost ideální hudby Chopinovy. Librettista (Angelo
Orvieto) ve 4 aktech podal nám ne dj úplný, celistvý, nýbrž
jen tyry momenty ze života velkého Poláka, zcelené jen tím,

že ve tyech ástech vystupují tytéž osoby. Chopin, jak jej

popisuje Orvieto, není zajisté Chopinem, tak jak žil, rovnž
Flora není Sandovou, Stella Marií Wadzinskou, jejíž rži
Chopin choval uschlou v obálce, ovázané smutení stuhou,
ani Elio není vrným Guttmannem. První ást nazval poeta

»Vánoce«. Po zamrzlém jezee prohání se dav brusla
Slunce zapadá a ustupuje lun. Z hostince zavznívají zvuky
hudby. hopin jest zadumán, fantasie jeho se probouzí.
Zvuky písn doléhají k uchu jeho — je to Stella, první jeho
láska. Djství koní milostným duettem Stelly a Chopina.
V druhé ásti, nazvané »Duben«, jsme v paížské zahrad
villy náležející Floe. Chopin je již slaveným skladatelem.

V náruí Floin zapomíná své lásky první. Zatím co pro-
chází se Chopin s Florou po zahrad, vypráví Elio dtem
slovanskou legendu o tanci arodjnice v poslední dubnové
noci. Náhle Chopin vzchopí se, usedá ke klavíru a impro-
visuje. V hudb té projevuje sladkou melancholii jarního

veera a bolestnou vzpomínku na zuboženou vlast. Djství
koní duettem Flory a Chopina. Tetí akt nese název »Bou-
e«. Chopin pibil s Florou na Majorku, znaven tlesn i du-
ševn. Zlý kašel jej trápí, a divná pedtucha padá mu v duši.

Smuten hledí na moe z klášterní zahrady. Reholník pracu-

jící modlí se. Mrana zahalují oblohu, boue se blíží. Chopin
s úzkostí vzpomíná na Floru, jež s Eliotem a malou Grazií

vyjela na loce a nevrací se. Boue dostoupí vrcholu, na
obzoru zjeví se loka prudce zmítaná vlnami. Zvon klášterní

zavzní na poplach, rybái vydají se staten na moe a sku-
ten podaí se jim loku zachrániti. Ale vrací se jen Flora

s Eliotem, malá Grazie v boui utonula. Poslední díl, na-

zván »Podzim«. Chopin ve svém dom v Paíži umírá u pí-
tomnosti jediného pítele Eliota. Je ješt noc, lampa slab
osvtluje jizbu. Ozve se ranní Ave Maria. Chopin probírá se

ze spánku a vzpomíná Flory, kteráž jej opustila, i Stelly,

své lásky první. Najednou ozve se píse známá z prvního
djství, je to Stella, která se vrací a na okamžik vrací i život

umírajícímu. Ale s prvním paprskem slunením sladká, tichá

smrt iní konec životu velkého poety. Kritika pijala novinku
dosti obstojn, litujíc krásné hudby Chopinovy pro libretto

nehrub šfastné. Obecenstvo neskrblilo potleskem, zvlášt
po árii Floin ve druhém djství, kterýžto text podložil Orefice

melodii jednoho z nejkrásnjších notturen Chopinových. Co
se týe dramatického effektu, nejvtší byl v djství tetím. —
Dne 17. listopadu provedeno bylo poprvé velké oratorium
»Mojžíš« od Perosiho. Libretto, psané Crocim a Cameronim,
je rozvrženo ve ti ásti a prolog. V prologu vystupuje Mojžíš
jako pastý. Dcery Ragueliny vypravují své matce, kterak

pepadeny byly v okamžiku, když vodu ze studn braly;

však mladý cizinec se jich ujal a staten je obhájil. Tento
mladý cizinec je Mojžíš, kterému z vdnosti je pak oteven
dm Raguelin. Mojžíš stává se manželem její dcery Sefory.

V prvním díle slyší Mojžíš hlas Jehovy, kažící mu vyvsti
Židy z Egypta v zaslíbenou zemi. Mojžíš sdluje rozkaz tento

své žen a spolu odeberou se do Egypta. Ve druhé ásti
nalézáme Mojžíše a jeho bratra Arona ped faraónem. Prosí

o propuštní Žid a pedpovídají rány egyptské. Tetí ást
konen obsahuje pechod moem Rudým. Mojžíš zvedá ruku,

moe se dlí, Židé pecházejí, kdežto stíhající je faraón hyne
ve vlnách. Židé pjí chvalozpvy Jehov. — »Mojžíš« není již

oratoriem, ale není rovnž tak ješt operou. Autor osvdil
se tu pravým a velkým mistrem. Vše tvoí celek organický,

voln plynoucí, dílo vysoké poesie, velého citu. Provedení,

jež ídil Toscanini, bylo znamenité. r. Valentová.
Z "Paíže. Koncertní saisona v Paíži zaala 20. íjna

otevením koncert Colonnových a Lamoureuxových, vyjma
jeden populární koncert v giand Palais, který byl konán asi

týden ped tím a jehož umlecká cena nebyla práv znaná.
Colonne zahájil své nedlní koncerty v Chateletu krom
jiných skladeb Leonorou . 3., Mozartovou symfonií a Ve-
nušinou horou z Wagnera, kdežto Chevillard, dirigent kon-
cert Lamoureuxových, zapoal Beethovenovou devátou sym-
fonií vedle ouvertury k Benvenuto Cellini od Berlioze,

výatku z Borodinova »Knížete Igora« (se sborem) a kla-

vírního koncertu Laloova z F-moll, jehož part obstaral pan
Ludvík Diémer. Že jsem dal pednost matinée v Nouveau-
Théatre, kde jsou koncerty Lamoureuxovy, je snad pirozeno,
pes to že Colonnv orchestr ítá 200 muž proti 120 Che-
villardovým. Hned provedení skvle a bohat instrumento-

vané ouvertury k Cellinimu psobilo neodolateln a orchestr

podal dkaz své souhry a pravé francouzské živosti, rovnž
sbory v druhém'1

' ísle nezadaly orchestru nikterak co do
istoty a jemnosti provedení. Co se týe klavírního koncertu

Laloova, nevybral jsem si z nho mnoho. Moderní skladba

plna hledanosti, bez invence, bez myšlénky, která by Vás
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zaujala a na sebe upozornila. Ani pan Diémer komposice
nezachránil. Posledním íslem byla »Devátá«, kterou pro-
vedlo 250 lidí. Tu se ukázal orchestr i sbory ve svtle nej-
lepším. Pesnost nástup, nedostižné odstiování, propraco-
vaní ne j menších podrobností s velkým základním rysem, to
vše tvoilo jeden celek vrcholící v závreném finále. Pe-
kladatel »Ody na radost* p. Wilder, uinil ze symfonie do-
cela programní hudbu, tak že prvá vta (Allegro ma non
troppo) je mu ^vyzváním k svobod«, scherzo »odchodem
bojovník v boj za neodvislost vlasti«, adagio vyjaduje
radost z vítzství« a finále je konenou apotheosou. Há-
dankou je mi, kde našel pvodní znní Schillerovy básn,
ve kterém by byla slova odpovídající pekladu : »Marche,
vole á la victoire, jette les tyrans á bas«. i konstruoval
si text francouzský docela dle libosti? Druhý koncert La-
moureuxv opakoval Devátou a výatek z knížete Igora,
kdežto na koncertu Colonnov hrála pianistka Kleebergová.
Tetí Lamoureuxv provedl: Beethovenovu prvou symfonii,
téhož houslový koncert (p. Hayot), Saint Saénsv »Le roueí
d'Omphale«, Cajkovského >Pathetickou symfonii« a Berliozv
uherský pochod z > Damnation de Faust«. Co jsem napsal
o výbornosti provedení v prvém koncert, platí i o tomto.
Jen sólista inil výjimku

;
ukázal, že istota jakož i technická

a, pednesová stránka houslové hry jsou mu vcí docela cizí.

Cajkovského Patetická byla vskutku vzorn sehrána a pijata
s velkým potleskem. Jen hudební kritik »Temps«, Pierre
Lalo, napsal, že se diví úct, které požívá toto dílo u »ka-
pelmeistr« a to »ne nejmenších« jako Richter a Weingaríner,
když je to »dílo barbarské, slab konstruované na prosted-
ních motivech«. A vedle toho neobmezené superlativy
o francouzských skladatelích! Viktor jahn.

Rzné zprávy.

*^ Josefa Miroslava Webera opera »Die neue Mamsell«
po pti létech dokala se premiéry v dvorním divadle Mni-
chovském 21. listopadu t. r. Libretto této práce Weberovy,
jež napsal Friedrich Leber, není nejšíastnjší, nutí kompo-
nistu k uzaveným »íslm* vloženým prost v dialog. Weber
vede si v této nesnadné situaci ku podivu obratn. Dílo
Weberovo mlo veliký úspch, autor byl mnohokrát vyvolán
i vnci odmnn. Zajímavo jtst, že zejména se líbila baletní
hudba, prosycená národními eskými písnmi. V té vci
Weber je zvlášt sympatický zjev, že po tolika létech strá-

vených v cizin cítí se stále nejen eským lovkem, nýbrž
i eským skladatelem.

* Otakar Ostril, známý provedenou lonj suitou
pro velký orchestr a kvartettem poctným cenou eského
Spolku pro komorní vhudbu, dokonil práv symfonickou
báse ^Pohádku o Semíkovi« podle básn Vrchlického
a zadal ji eské Filharmonii k provozování. Pracuje nyní
0 velké opee » Vlasta* na slova JUDra Karla Pippicha,
jehož text, ped léty tištný, byl vnován Fibichovi. Z kom-
posice p. Ostrila hotova celá polovice, první akt jest již

instrumentován. Po létech tedy našla teprve Pippichova
práce skladatele, a u nás není nadbytek librett. Libretto
Vlnst« vyžaduje ovšem, aby spracováno bylo ve form pí-
sného hudebního dramatu, jak autor jeho sám ve své dedi-
kaci dokládá.

* Koncem listopadu zniil požár z velké ásti nejvtší
eskou továrnu pian Ant. Petrofav Hradci Králové.
Majetníku však podailo se zachrániti ást zásob i materiálu,
1 budou veškery objednávky tak rychle a správn vyizovány
jako dosud.

* Nakladatel a bývalý redaktor » Dalibora « p. Mojmír
U rb á n e k vyznamenán tyto dny francouzskou republikou
bronz, medalii a diploirem za spolupracovrtictví ve 13. sku-
pin (hudba) na svtové výstav v Paíži 1900. Vyznamenání
provázeno zvláštním pípisem c. k. generál, komisae Exnera
z Vídn a pipojena mu skvostn pracovaná medalie, práce
to znamenitého modeleura francouzského.

* V Badenu zemel 9. listopadu t. i. tamnjší hudební
nakladatel O. Lewy. Zesnulý byl první, jenž založil divadelní
a koncertní agenturu ve Vídni. Jako impressario provázel
celou Evropou Rubinsteina a pozdji J. Strausse.

* Amerika. Ve velkém orchestrálním koncertu, poá-
daném za ízení Theodora Thomase v Chicagu dne 16. listo-

padu, hrána byla Dvoákova ouvertura ke Kajetánu Tylu
s dokonalým úspchem. Mimo toto íslo byla na programu
Gluckova ouvertura k Ifigenii v Aulid, Brahmsova symfonie
z D-dur, Saint-Sansova Jeunesse Hercule a Ruses d'amour
od Glazunova. Dne 23. listopadu sehrána byla týmž ízením
Sukova Pohádka. asopisy ?Denní hlasatel* a »Svornost«
vycházející v Chicagu rozepisují se s velkou pochvalou o kon-
certu První eské konservatoe hudby, jejímž iditelem jest

A. V. erný.
* Anglie. Koncertní saisonu londýnskou zahájil dvma

koncerty v Albert-Hallu oblíbený skladatel Souza. Šastnému
tomuto smrtelníku podailo se proniknouti pochodem
Washington Post, která za krátkou dobu ^nescházela v žádné
domácnosti«. Dostal za ni od nakladatele 175 fr. Za pochod,
který hned potom složil, obdržel takové sumy, že se stal rázem
boháem. — V posledních koncertech Chappellových vy-
stoupí letos sólisté : Thomson, Halí, Sauret, Thibaud, Klengel,
Hollman, Carreo, Pugno a celá ada vynikajících virtuo?
anglických. — V tetím koncert hrál Saint-Sans svou tran-

skripci z Alcesty od Glucka, Sonátu z d-moll (s> Wolffetn)
a klavírní part ve svém kvartett opus 41. Úspch byl

ohromný. — Curtins Concert Club poádá šest veer pí-

sových. Poátek náleží barytonistovi Van Rooyovi, jehož
program se skládá z písní Schumannových a Schubertových

;

po nm následovati budou : manželé Brémovi, Henschel,
Dulong a Marchesiová. — O koncert Kubelíkov a o tech
koncertech Richtrových (koncem listopadu) tenástvo našeho
listu již zajisté jinde se dovdlo. — Od konce srpna udržo-
vala se instituce jakýchsi koncert populárních (v Queen's-
Hallu), které se nazývaly Concerts-Promenade a za malé
vstupné podávaly obecenstvu hojn dobré hudby. Jeden
z program obsahoval ouvertury k Rienzimu, Hollananu,
Tannhausru, Lohengrinu, Tristanu, k Meistersángrm a
k Parsifalu, mimo to orchestrální íslo od Dvoáka, fantasii

na známou operu anglickou a ísla sólová! Bohužel byly

prý nkteré programy pravou protivou toho, jejž jsme práv
uvedli. Dirigentem byl H. Wood. První série tchto kon-
certv ukonila se 9. listopadu. — Po ní následovala ada
koncert symfonických s programem ist anglickým. Mimo
jiné hrála se Ballada Coleridgea Taylora, skladatele 251etého

a velmi oblíbeného, jehož kantáta Hiawatha pipravuje se

pro Albert Hall s 1000 úinkujících. — Velkou chválu vzdá-
vají kritické hlasy zpvace Fanny Daviesové, interpretce

písní Brahmsových a Schumannových. Byla žakou Kláry
Schumannovy a pítelkyní Brahmsovou. — Znané pízni
tší se také sonátové veery, jež poádá Isaye s Busonim.
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O. HOSTINSKY:

Vzpomínky na Fibicha.

(Pokraování.)

Že »Bukovín« mladého skladatele v cizin vy-

ueného nedovedl rázem podmaniti eskému slovu a

verši, ostatn velmi pochopitelno jest i z jiné ješt

píiny, než z té, že tenkráte vážná pée o deklamaci

nebyla na denním poádku ani u našich skladatel

starších, tím mén ovšem u zaáteníka v zátiší venkov-

ském tvoícího. Bylt text » Bukovina* chatrný na všech

stranách, ale nejchatrnjší snad práv v dikci básnické.

Fibich byl zvyklý lyrické verše Heinovy a jiných básník

nmeckých uvádti v hudbu s nejbedlivjším šetením

výrazu slovního, tak že by opravdu dobré verše eské

byly si beze vší pochybnosti podobnou šetrnost vy-

nutily alespo do znané míry samy. Ale libretto

'Bukovina- mohlo ho poutati jen svým romantickým

ovzduším a nanejvýš také nkterými operisticky psobi-

vými situacemi, nejmén \^ak poetickým kouzlem formy

slovesné.

Karel Sabina, autor tohoto textu, byl si toho také

vdom ; sotva že Fibich v Praze zaal docházeti uznání

a úspch bhem zimy 1871—72, piznal se mi kdysi

Sabina bez obalu, že text » Bukovina* jen tak na zda
bh odbyl, ponvadž u nho svého asu objednán

byl pro »chlapce« asi šestnácti- nebo sedmnáctiletého,

dle mínní jeho pro » Wunderkinda«, s nímž prý vážn
nepoítal, nemoha vdti, jak vzácný umlec se z nho
tak záhy vyvine. To pipomíná zajisté každému zcela

podobnou omluvu Sabinovu vzhledem k textu » Pro-

dané nevsty «. Než je v tom pece veliký rozdíl : » Pro-

daná nevsta « je libretto dobré a byla by njakými

vyššími aspiracemi spisovatelovými jen utrpla, kdežto

'Bukovín« mohl jen získati, kdyby Sabina byl alespo
trochu svdomité práce vynaložil na odstranní nej-

hrubších nedostatk. Fibich také brzo po dokonení
partitury zaal nedvovati divadelnímu úinku libretta

a tžce nesl zejména jeho neuviteln mlkou dikci.

Ostýchal se žádati za provedení své opery bez píslušné

nápravy ; avšak mezi tím byl se již Sabina stal nemožným
v eské spolenosti a zmizel tuším i z Prahy.

Fibich dal snad již leccos opraviti od jiných, ale

obrátil se, nemýlím-li se v zim 1873— 74, také na

mne se žádostí o revisi textu. Shledal jsem, že proni-

kavjší zmny byly nemožné bez znaného zasá-

hnutí do skladby samotné, i spokojili jsme se tedy

s tím, že jsem na nkterých místech nejnejapnjší vý-

razy a obraty nahradil slovy snesitelnjšími, kteréžto

sporadické opravy arci nemohly míti za úel ani zlepšení

deklamace. *) Vždyf beztoho r. 1874, když 16. dubna

» Bukovin ' poprvé byl proveden, Fibich ve svém um-
leckém rozvoji vysoko byl již povznesen nad stano-

visko zaáteníka, jenž ped tymi lety v Žakách jal

se Bukovina < komponovati. Pro nho mla premiéra

ta jen dvojí význam : chtl jednak prokázati vi obe-

censtvu své nadání dramatické, jednak poslechnutím

vlastního díla nabyti cenných pro všechnu budoucnost

zkušeností. Oboje podailo se dokonale, teba že - Bu-

kovin* nebyl s to udržeti se na repertoiru. V beznu
zavítal Fibich na krátký as do Prahy z Vilna, kdež

od záí r. 1873 meškal jako uitel hudby; byl 16. pí-

tomen zkoušce s celým aparátem hudebním, jejíž vý-

sledek ho dle zprávy ^Dalibora uspokojil. Odvolávám

se k této zpráv asopisecké, ponvadž zaátkem bezna
opustil jsem Prahu na nkolik let, tak že jsem ovšem

žádnému z tch tí pedstavení, jichž se ^ Bukovin

'

dožil bhem dubna, nebyl pítomen.

Mezi onou zkouškou za pítomnosti skladatele

a premiérou uplynul tedy plný msíc. I to mlo zají-

mavé pozadí. Byla to doba nejprudších útok se strany

Pivodových » Hudebních list «, a tch, kdožkoliv pi
nich a za nimi stáli, na Smetanu. Mezi obžaloby, které

se na tohoto mistra vznášely, bylo i stále opakované

tvrzení, že Smetana mladší skladatele operní z žárlivosti

na jejich úspchy potlauje a umluje. Práv když

» Bukovin « se studoval, chystaly se i »Dv vdovy*

k provedení, a pátelé Smetanovi z dobrých píin na

nho naléhali, aby s provozováním své novinky co

možná si pispíšil.

Fibich, jenž patil k ctitelm jeho zajisté nejod-

danjším, rád k tomu svolil, aby » Bukovin*, a tém

*) Aby se text v partitue pílišným škrtáním a pepiso-
váním nestal neitelným, bylo na mnoze zapotebí vyškra-

bán' pvodní slova, jež mla býti nahrazena novými. Litoval

jsem pozdji, že jsem si v opisu nezachoval alespo jedno

balladické vypravování, které by bylo nid jiné zajímavým
píspvkem k poznání naší librettové literatury z let šede-

sátých.
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úpln pipravený, poodložil se ve prospch »Dvou

vdov«, poprvé provedených 27. bezna. Když zpráva

0 odstavení »Bukovína«, teba jen doasném, vnikla

do veejnosti, doufali protivníci Smetanovi, že dá se

tžiti z tohoto nového » híchu « mistrova. Jeden ze

zarytých náhoních » Hudebních list «, setkav se náhodou

se slenou Hanušovou, tehdejší švakrovou a pozdjší

chotí Fibichovou, která si »Bukovína« byla zvolila

k svému píjmu, zaal hned asi takto horliti : »Co

tomu íkáte, že také Fibich je odstren, že » Bukovin

musil ustoupiti »Dvma vdovám «?« »Nic neíkám «,

odpovdla umlkyn zcela klidn, *vždy Fibich nic

proti tomu nemá a je to zajisté v poádku, že mladší

skladatel takovému mistru, jakým je Smetana, na tch

nkolik dní ustupuje*. Selhal tedy pokus vraziti klín

mezi Smetanu a Fibicha. (Pokraování.)

OTAKAR G. PAROUBEK.

Z hudebních djin eského Polabí.

Nepatrná nkdy osada na Polabí Sadsko (správnji

než Sadská) již jako ves, poprvé pipomenutá r. 993,

stala se dležitou nejen v djinách eských vbec, ale

1 v djinách eské hudby hlavn psobením tamních

rodák, e. »Varhaník«, takže sotva které msto

vlasti naší mže se prokázati tak zajímavou a originelní

inností na poli hudby. I zdá se, jako by zašlá doba

slávy nynjšího msta Sadská i v dob nejvtšího

úpadku národa eského mla na lid jeho povznášející

vliv. I když snad se asem zapomnlo na dny slavné

za Pemyslovc, kteí do síní knížecího dvorce (posud

»na valech «) svolávají zemské snmy v L 1110, 1138

a 1189, v kterémžto posledn jmenovaném roce byla

tu vynesena první známá »Práva eská Konráda
Oty«, pece nikdy z lidu sadského nevymizela pamf,

že na Sadské hoe, na níž se v XIII. století hrad eských

král pipomíná, založil kníže eský Boivoj II. po

r. 1117 kapitolu s kostelem sv. Apolináe dle po-

dobné instituce na Hoe sv. Apolináe (Apollinarisberg)

pi Rýn nedaleko Hamerštejna, kde kníže byl vznn.

S kapitolou touto zajisté i ušlechtilejší snahy našly

prchod do obce i do okolí, zde zízeny školy vyšší

pro výchovu hlavn duchovenstva pod vedením zvlášt-

ního kanovníka »scholastika« i »magistra
scholae«, a ježto na tehdejších školách pstování

zpvu a hudby bylo pedmtem neposledním, došlo

umní to ohlasu v lidu eském hudby milovném.

V tom smru pak nenastala zmna ani tehdy, když

r. 1362 zdejší kapitola pevedena byla Karlem IV. na

Vtrov do Prahy, a když na Sadskou horu uvedl

arcibiskup Arnošt z Pardubic konvent kanovník

lateránských ehole sv. Augustina z Roudnice; nebo
pi výtu duchovenstva nacházíme optn magistra

scholae i editele kru (regenschori, cantor primicerius).

Válka husitská rozplašila konvent a zniila budovy

všecky až na chrám sv. Apolináe, postavený praddem
Jiího z Podbrad, Bokem Starším z Kunštátu. Ale

ješt v dob pod obojí obnovena tu fara, a jestliže ne

díve, tož na sklonku doby té r. 1605 zízeno tu

^Bratrstvo pobožného kru literáckého« pi-

inním husitského faráe Václava Achilla Beroun-
ského k pstování pobožnosti, zpvu a hudby církevní.

innost literáckého kru zastavena byla morem

r. 1616, a sotva r. 1620 obnovena, vypuzením husit-

ského knze pestala. Teprve po válce ticetileté r. 1648

katolický fará Tomáš Juritius kr literácký obnovil,

ale požár r. 1665 a mor 1680 a 1681 innost jeho

pozastavil, takže teprve roku 1685 piinním faráe

Bedicha Vojtcha Strážovského úinnji vystupuje.

Avšak dne 11. bezna 1711 tžká rána stihla msteko
i bratrstvo ; nebo požárem znieny bratrské artikule,

registra, pokladnice a jiné mimo knihy, kancionály,

noty a nástroje hudební chované na velkém i malém

kru v kostele, nad to sám primas mstský a spolu

regenschori Pavel Baouek s manželkou svou Estrou

v dom . 65 na Husinku uhoel.

Teprve r. 1722 na den sv. Ondeje (30. list.),

patrona spolku, zízeny byly statuty nové dle starých

husitských, v opisech asi mezi sousedy chovaných,

ovšem s dodatky pro katolickou bohoslužbu písluš-

nými, snahou horlivého faráe Jana Viléma Schreit-

tera ze Schreittenthalu, jemuž písluší i ta zásluha,

že r. 1714 položil základy k léivým lázním pi tak

zv. » pazdernách «, kde r. 1779 zbudována krásná barokní

kaple »Sedmibolestné blahoslavené P. Marie «, vyzdo-

bená freskami Václava Kramolína Nymburského,

a kde pi poutních slavnostech došla hojného pstní

hudba kostelní i svtská.

Bratrstvo pobožného kru literáckého dle svých

statut mlo inspektora (místní fará), sekretáe (radní

písa i syndikus), rektora (mstský primas) majícího

k ruce vicerektora, 10 officiál (assessor, správc),

k nimž se i praefekt kru latinského i kantor ítal,

posléze dva probostery (sluhy). O zpv bylo postaráno

tak, že zízeny byly ti kry po 8 zpvácích, a to

eský na velkém i na malém kru a latinský na velkém,

kde se i hudba instrumentální provozovala.

Povinnosti jednoho každého pesn vyteny v sta-

tutech, a nebude od místa, zmíníme-li se aspo o po-

vinnostech proboster v XVIII. vku: Ml první

na kry pijití a svtla rozsvítiti, údy k pobožnosti

zváti, zdaž pítomni jsou, dohlížeti, svíky údm pi

pohbu rozdlovati a pak je opatrovati, píkrov spol-
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kovy istiti a pi pohbech na rakev strojiti, pokuty

uložené vybírati, zaež ml ron z kasy 4 zl. a od

každého pohbu 1 zl. až 1 zl. 45 kr.

V dob rozkvtu ítalo bratrstvo literácké 233

mužských i ženských len, což poet nemalý, pováží-

me-li, že obec do r. 1771 ítala pouze 265 domv.

Psobnost literáckého kru jako spolku byla cis.

patentem z 8. února 1786 zastavena, a jeho jmní

s polovice pipadlo normálnímu fondu školnímu v Praze

(828 zl. 34 7
/« kr.) a s polovice místnímu ústavu chudých.

Nicmén i po zrušení bratrstva psobili lenové

jeho na obou krech stále se doplujíce, ano i úad

tak zv. probostera, což lid pemnil v probošta, po-

trval do naší doby ovšem s funkcemi valn pozmn-
nými — živoí nyní jako kostelní pedzpvák.

Z pozstalosti zrušeného bratrstva chovají se na

krech v kostele sadském : eský desacord z 1 642,

kancionály z 1642 a 1669, dva svatováclavské kancio-

nály (V. a VI. vyd.); dále «Pašie« s notami od

Václava Karla Holana Ronovského, varhaníka vyšehrad-

ského z 1692; »Rorate«, eské o 3 dílech, každý po

13 zpvích s notami, jichž opis zhotovil a daroval

r. 1726 Jií Nmeek a r. 1808 Jan Tadeáš Plaek,

uitel v Hradištku, opsal, pipojiv k nim »Píse
historickou « o založení kostela sv. Apolináe, slo-

ženou Fr. Janem Vavákem a mimo jiné menší i svou

vlastní skladbu o témž chrámu Pán; dále «K o stel ní

zpvy« latinské i eské, jež poídil týž Jií Nmeek,
varhaník v 1. 1711—38 ;

posléze svrchu zmínná píse

Vavákova, složená r. 1764.*)

Zrušením bratrstva literáckého nevzalo psto-

vání hudby a zpvu žádné škody, spolek sice pestal,

ale tím horlivjší vzešla snaha koncem XVIII. vku
v msteku, které císaem Josefem II. povýšeno na

msto. Zvyklo si zajisté Sadsko již jako ves míti

zvláštní postavení na panství Podbradském, takže

nikdy jiné robot než na místní královské vinici

se nepodrobilo, a jako msteko (od r. 1562), teba

poddané, hledí rozhodovati o svých školách zcela

samostatn, vedouc brzy spor s vrchností — nkdy
i s universitou — brzy s místním faráem, a piln toho

dbá, aby o pstování hudby a zpvu v obci bylo po-

staráno. Tak na p. r. 1742 pijat byl za uitele Václav

Tomáš Duffek z Kince, ale nejsa hudby znalý, byl

propuštn. Kantora neb varhaníka, nkdy i regenschori

neb ludimagistra eeného, volí nkdy fará, konšelé,

starší obecní a veškerá obec, na p. r. 1748, jindy

*) Podrobné zprávy o » Pobožném kru liter á-

ckém v Sadsce* i otisk jeho stanov vyšly prací otce mého
Fr. Ad. Paroubka v Mikovcov »Lumíru« 1857 str. 138 a

násl. a obšírnji obsaženy jsou v jeho pozstalých spisech

rukopisných, najm v jeho »Djinopise msta Sadska«.

pouze obec, ale r. 1751 za sporu s faráem bylo roz-

hodnuto, aby obec sama na dále kantora jmenovala.

Kantor i regenschori již v XVII. století cvií a

opatruje mládež školní, obstarává služby a obady
církevní, vede matriky kestní i kopulaní, psobí pi

pohbech, spravuje latinský kr literácký i zpvy a

bohoslužbu eskou, on jediný má výsadu se svými

pomocníky hráti pi svatebním veselí a pi muzikách

v hospod. Za služby tyto bral (r. 1671) z kasy obecní

služné nomine stantis 20 kop míš., deputát 2 tvrtce

soli, dar Zeleného tvrtku 6 lib. telecího masa od obce,

dar Štdrého veera 10 lib. ryb, ml patero koled

privátních a to : o sv. Dorot, Všech svatých i
Dušiek, o sv. Martin, sv. Katein a sv. Mikuláši,

kteréžto koledy r. 1772 (6. února) se zrušily a zm-
nily v reluici za každou koledu po 1 zl. 30 kr. Krátce

ped tím pistupuje k tomu také koleda šestá o sv.

Bartolomji i posvícenská. Mimo to byla koleda
novoroní, kdy chodil s místním faráem psát na

dvée soused C f M f B f s letopotem, zaež každý

soused platil mu 3 gr. míš. a farái 15 gr. Také pi

svatbách zastával obad eníka i družby, bral

ron posnopného 6 strych žita ze stodoly obecní,

bral osypy obilní z obecního mlýna : 2 strychy

žita, vrtel krup a vrtel jáhel ; k tomu pistoupila

dávka 42 kr. za službu pi kostelíku Božího Tla
v Kersku (ves zaniklá, nyní pouze les) do r. 1785,

kdy kostelík zrušen byl
;

pak dávka od literáckého

kru 1 0 zl., od záduší Bolestné rodiky Boží též 1 0 zl.,

a štola pohební cenná na 18 zl. ; celkem roní

píjem kantora sadského cenn na 88 zl. 22 kr., ne-

poítajíc v to 2 zl. 20 kr., které bral za zvonní kle-

kání ráno, v poledne a na veer.

Od r. 1673., kdy známe adu souvislou, vystídal

se slušný poet kantor i varhaník pi škole i kostele

sadském, z nich pak bu zmínn aspo Jií H y 1 m a r

(r. 1691), spolu léka, jenž byl z obce vyobcován, Jan

Josef Friedrich, rodem z Tábora, spolu od r. 1766

syndikus, radní a purkmistr, a Jan Mrázek, narozený

dne 9. kvtna 1773 v Klíanech na Pakomicku, od

1. ervna 1799 až do 13. ledna 1858 regenschori,

hudebník výtený a skladatel menších »vložek« kostelních,

jehož úmrtím odešel poslední »kantor« starého ádu.

Nade všecky však vyniká rodina Nmek e.
>Varhaník«, usedlých na grunt . 377 na námstí,

kde se posud íká «U varhaník«. Pídomku tohoto

dostalo se rodin po Jiím Nmekovi, synu sad-

ského primátora Václava Nmeka, narozeném v Sadsku

dne 5. íjna 1689 a zemelém 16. dubna 1763, jenž

od r. 1711— 1739 byl kantorem, editelem kru i
varhaníkem, kteréžto jméno, ježto rod Nme-
kovský v obci na mnoho rodin se dlí, zstalo jeho
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potomkm. » První varhaník « stal se r. 1740 obecním

starším a r. 1752 konšelem.

Také syn jeho starší, Antonín Jan Nmeek,
byl ludimagistrem a kantorem v Sadsku od 1752 až

1764, naež pesazen do Kovanic; mladší pak syn

Jiíkv, František Šimon (též Frant. Florián) N-
meek, nar. r. 1739, od r. 1774 starším obecním,

od r. 1782 konšelem a zemelý 20. dubna 1808, byl

otcem nejslavnjších sadských »varhaník% bratí

Františka Petra a Jana Jakuba; akoliv oba

vysoce vzdlaní v umní hudebním, nikdy úad skute-

ného varhaníka nezastávali, nikdy jsouce zámožní pro

výdlek umní hudebního neprovozovali. (Pokraování.)

Nové hudebniny a knihy.

Novák Vítzslav: Melancholie. Písn. Op. 25.

Nakladatel M. Urbánek. Cena 2 K 50 h.

Ou revient toujours á ses premiers amours, ekli byste

po zbžném pohledu na tento Novákv nový písový cyklus.

Zdáf se návratem od poslední jeho realistické fase nazpt
k romantickým poátkm. Ale není tomu tak!

»Noní fialy «, »Jezera«, »Pod snhem < jsou drahokamy

celé sbírky. Po technické stránce proveden jest v nich

princip pesné a logické deklamace, aniž hudební fráze,

koncipované naveskrz ve slohu deklamaním, zabíhají do
tvrdosti; a ideje hudební respektují materiální podmínky

hlasu jak co do rozsahu jeho tak i co do úinnosti poloh.

Tžisko ovšem leží v obsahu. Novák originálními rhytmy,

tonorody píbuznými se starocírkevními, na nichž budovány

jsou i výtvory moravské lidové hudební poesie, vystihuje

obsah textu až k transsubstanciaci v hudbu této apotheosy

vyhaslého srdce.

V »Pohádce srdce« (op. 8.) zklamané žhoucí srdce

hlásilo se k slovu v sentimentáln rozstýskané touze : zde

tvrdá filosofie životní projevuje se pevností a utužeností

získanou v bojích vnitního života. Bží tu tedy vlastn

o novou hudební etapu Novákovu, i snad spíše o pedzvst
nové vývojové fase, v níž realismus moravského ovzduší,

prošlý jeho spekulativní, novotáskou duší, stane se pomckou,
prostedkem výrazu, byv dosud jeho cílem.

A je-li tendencí této rubriky upozorovati na pozoru-

hodné zjevy z hudební literatury, pak rád kladu hned v po-

átek Novákovu sbírku, která již samou volbou textu jeví

hluboký, zušlechující, pokrokový vkus, u nás (krom u Hoff-

meistra) nestejn pstovaný. Otakar Nebuška.

Dr. Max Graf: Nmecká hudba 19. vku. Se

svolením spisovatelovým pel. H. Svoboda. (Kritické knihovny

sv. XVII.) V Praze, Jos. Pekl, 1901. 8°. Cena 2 K. (Dokoneni.)

Opaný pípad nastává pozdji pi Wagnerovi : »pokud
na p. Paíž mla svého Méhula, Aubera, Meyerbeera, ne-

proniklo tam žádné nmecké dílo operní; dnes, kdy jest

hudebn vysílena, poráží všecko Wagner*. Úrodnost hu-

dební pdy generace, která následovala po dob Beethove-

nov — Schubertové — Weberov, Graf srovnává s úrod-

ností prosté zahrady. Na štstí dožívá se umní Beethove-
novo v polovici století velkého obrození: pralesné síly

hudby vstupují v živé vdomí a zrak odvracují od zevnj-

ších forem na démonické tvrí síly hudebního zpodobo-

vání*. Renaissanci beethovenskou zaínají nejdíve fran-

couzští romantikové — Berlioz. Pod dojmem Beethovenových

dl Wagner stává se hudebníkem — jeho první specificky

» wagnerovské « dílo — pedehra »Faust« — vzniká v Paíži

za dojmu Beethovenovy symfonie, plán -hudebního dra-

matu « vyjde z myšlénky bohatý proud Beethovenovy

symfonické hudby svésti v koryto dramatu*. Lisztovy »Sym-

fonické básn«, moderní hudba programová vystoupila

v duchu svého tvrce z umní Beethovenova — ovšem do-

dali bychom ku slovm Grafovým — zárove mocným ná-

razem Berliozovým. Poslední dva oddíly knihy vnovány
jsou »velkým hudebním výtvorm soudobým*, jichž první

podadí tvoí dílo Richarda Wagnera, druhé velcí symfoni-

nikové — Liszt, Brahms a Bruckner.

Taková jest osnova knihy. Jakými výhledy do budouc-

nosti koní Graf? Nepouští se do proroctví á la Riemann,

který nechce vidti žádných známek, že by v dohledné

dob vdí úloha Nmecka v hudb pejiti mohla na

jiné národy. Jako v celém svém díle stízliv držel se

pouze fakt a nieho nevyvozoval, co neplynulo ze skutených

duševních proud doby, tak stízliv vcn Graf uzavírá

své dílo : Wagner jest mu nikoliv umlcem naší doby, nýbrž

proti naší dob; v Lisztov produktivní síle vidí jen dar

nejjemnjší kultury, ráz problematického, prostedkovaného,

umlého, ne projev, démonický dar, pvodní umní ; život

Brahmsv pedstavuje mu námahu, práci, muku a tichou

touhu, jeho dílo »písnou vli zatajiti, co nesplnných sn
bylo v tomto umleckém organismu« ; umlci jako Bruckner

neznamenají zaátek nové doby, nýbrž konec staré, jsou

ddici všech staletých výtžk, díla Brucknerova budou >-ode

všech dob ctna a milována, v nichž velikost a svatost hu-

debního tvoení nebudou již pedmtem akademické dekla-

mace, nýbrž pravého a úsilného cítní*. Na jiné pedpovdi
se dílo Gráfovo neodvažuje. A je to dílo práv pro tuto

reálnost svých vývod sympathické. Ideje vku, básnické

a filosofické, umlecké a vdecké, kde teba i náboženské,

politické a sociální, jsou autorovi spolehlivým vodítkem

k odhadování hudebních zjev, v nichž se odrážejí. tená
musí již pijití pipraven k jeho knize, hudebník nalezne

v ní hluboké výhledy do všech problém svého umní. Ve
svém, abych tak ekl, literárn-filosofickém nazírání na hudbu

má Graf do jisté míry pedchdce v Brendlovi ; nco methody

dkuje ovšem i Tainovi. Pes veškerý nátr hlavn aestheti-

sující a hloubající prozrazuje však autor, který jest referentem

v »Neues Wiener Tagblatt s nemén dokonalého hudebníka.

Poznáte to, kde udá se mu pistoupiti k bližšímu rozboru

nkterého hudebního výtvoru, neb z takových podrobností,

jakou na p. jest zmínka o lesním rohu, zmnivším u roman-

tik svj charakter díve slavnostn jásavý k malování

citových nálad. Z jednotlivých portrét pokládám za nejzda-

ilejší Beethovenv, kde vystižena celá spojitost lovka
k dílu, pak Schubertv s tím oduševnlým vysvtlením vlivu

pírodních. Sta o Wagnerovi zajímá zužitkováním poznatk

Nietzschových a jeví vbec úplné ovládání látky," jaké spiso-

vatel osvdil již ve svých >Wagner-Probleme*.

Peklad knihy Grafový, jejíž originál vyšel jako pátý

svazek sbírky »Am Ende des Jahrhunderts*, jest pesný
a podává celou pohyblivost a barvitost pvodního slohu.

Zárove znáti, že pekladatel je sám také hudebníkem : jeho

terminologie jest všude hudebn správná, dovede se (na p.
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na str. 78. originálu) vyhnouti nedopatením tiskovým, kde

tuctový pekladatel, jakých máme habadj, šmahem by pe-

kládal. Jediné na str. 91. má snad býti mluveno o Brullov

» Zlatém kížku* — v originále jest na tomto míst njaké

zmtení (str. 94). Za souhlasu autora pekladatel provedl

v eském vydání leckteré škrty. Srovnáním poznáte, že ne-

trpí jimi myšlénkové jádro knihy, ponvadž jsou to ponejvíce

vzdálenjší exkursy, nebo vci pro nás mén zajímavé, jako

na p. vzrst Vídn. Toliko místa o Rob. Fuchsovi mén
rád pohešuji. Ale to vše, ponvadž zajisté stalo se jen

k snadnjšímu vydání knihy, jež uskrovnila se tím na objemu,

bude lze nahraditi pi druhém vydání. A toho v brzku se

dokati, cena knihy zasluhuje! Dr. jar. Bo ecký.

Edgar Istel : Jean Jacques Rousseau als Componist

seiner lyrischen Scene »Pygmalion*. Nákladem Breitkopfa a

Hártla v Lipsku. 1901.

Mezinárodní hudební spolenost berlínská vydala ped
nedávnem publikaci pocházející z péra Edgara Istela, jakožto

první studii k chystaným djinám melodramatu. Autor vytkl

své práci píliš ostrou hranici, prohlásiv v pedmluv, že

hodlá psáti toliko djiny nmeckého melodramatu, »pon-
vadž toliko tento má konsekventn pokraující djiny svého

vývoje v nejvlastnjším slova smyslu*. Práv vydanou studii

o Rousseauov »Pygmalionovi« pokládá prý toliko za nutnou

prpravu k ostatním svým knihám.

Není skuten nezajímavo pihlédnouti k tomuto dílu,

jež pineslo první zárodek melodramatu, genru to, jenž tak

dlouho nemohl v aesthetice nalézti svého místa. »Pygma-
lion« sám vlastn ani melodramatem nebyl, tím mén pak

scénickým melodramatem v našem slova smyslu. O tom

nejlépe jest vyslechnouti souasníka Rousseauova, Grimma,

jenž píše kdesi: »Herec recituje, a hudba obmezuje se na

rzné mezihry, aby jeho mimice a rozmanitým gestm, vy-

jádujícím pocity, dodala výrazu.* Jak to bylo mínno, po-

rozumíme hned pi prvním nahlédnutí do kteréhokoliv

zachovaného výtisku »Pygmaliona«. Mezi jednotlivými od-

díly básn teme obšírné popisy mimiky, jíž interpret hnutí

svého nitra má vyjadovati. O tom kniha Istelova podává

tenái podrobný obraz, a celkem nic nového nepináší.

Za to svrchovan zajímavou jest v otázce týkající se

pvodu hudby. Všeobecn se ví, že jejím autorem jest

skladatel Coignet, jak tomu nasvdují partitury, které toliko

dv andante pipisují Rousseauovi. O tom, že hudba pro-

vázející »Pygmaliona« pi prvém jeho provedení v Lyon
jest skuten majetkem Horace Coigneta, není pochybnosti.

Nicmén však v paížské spolenosti byl Rousseau jako

autor celého »Pygmaliona« oslavován, aniž jméno Coigne-

tovo bylo pronášeno a aniž Rousseau kdy podal vysvtlení.

Naskýtá se tedy otázka : uskutenil Rousseau (vedle

Coigneta, jehož hudbu snad pijal z nouze k prvnímu pro-

vozování) vbec kdy své pvodní zámysly, komponovati

úplnou hudbu k svému »Pygmalionovi« ? Na to odpovídá

kniha Istelova zcela positivn. Istel poukazuje totiž na par-

tituru chovanou v berlínské bibliothéce, jež se velmi pod-

statn liší od partitur ostatních. Z písma nelze ovšem sou-

diti, ponvadž je to opis ; ale na deskách stojí zcela zejmý
nadpis: »Pygmalion, Scne lyrique par Jean J. Rousseau«.

Istel dokazuje celou adou notových píklad, že jest to

hudba Rousseauova. Jest mnohem lepší než Coignetova a

pro jejího tvrce charakteristická jsou znaménka dynamická,

propracovaná s takovou noblessou citu, jakou nalézáme

v tom ase pouze u Glucka. Že skuten bývala hrána,

o tom svdí etné poznámky a korrektury, pozdji vepsané.

Kniha Edgara Istela jest první, jež podala podrobné

vysvtlení záhadné této otázky. Kdo zajímají se o melodram,

naleznou v ní mnoho cenného materiálu a nauení. Na další

studie Istelovy opravdu se tšíme. m. trnáctý.

Národní divadlo.

(Fortuniova píse. Lohengrin.)

Offenbachova aktovka je dílko toho druhu, jež rádi si

poslechnete, bez touhy, k nmu se kdy i aspo brzy vrátit.

Lehouká, zábavná hudba, bez trivialností a také bez paro-

distických šleh a grimass, jimiž Orfeus i krásná Helena
dobyli svt druhého císaství: trochu humoru a trochu

lyriky mlce sentimentální, obé formováno ve hladká, drobná,

uzavená ísla nkolika písniek, kuplet a ensembl, pim-
en lehounce, filigrann, hrav instrumentovaných. Jest

píliš málo raffinovaný lehký tón této hraky, než aby dovedl

dnes upoutat. A »Fortuniova píse « — to je pední píina
skrovného dnešního úspchu dílka ped širokým obecenstvem
— zpívá tónem pec trochu z mody vyšlým. Kouzelná síla

popvku, v dj tak siln zasahujícího, do hledišt už dnes

nesahá . . .

Z úinkujících umlc, kteí pokusili se svadlý kvt
vzkísit, jmenuji p. Króssinga a iperného písae pí Zieglerové.

Ostatní etní držitelé drobných partií pimen k ním se

družili.

Vtšího významu než tato operetní drobotina jest

nové nastudování Wagnerova Lohengrina. Wagner není ze

skladatel, kde bylo by teba jakékoli zvláštní úpravy pro scé-

nické provedení díla : nejmén ovšem má pak potebí budova

jeho díla, tak logicky a dokonale konstruovaná a do podrob-

nosti promyšlená a organická, amputací, ez ve zbytených

snad partiích. Takých zde jednoduše není. Proto bylo jist

chvály hodným inem, že dílo, zejména úloha Ortrudy,

provedeno konen v prvotním znní, že nezkracováno ve

svých zcela podstatných ástech. Tím a zárove okolností,

že úloha Ortrudina svena paní Maturové, která úinn
shrnuje ve kresb postavy té všechny své pednosti : i pyšnou

krásu svého výborn maskovaného zjevu i tlumenou, vášní

eavící a v divokých akcentech propukávající pednes tajemn
ztemnlých svých vt — tím vším získána plná rovnováha,

harmonie mezi živlem svtlým, dobrým, Elsou a Lohengrinem

zastoupeným, a živlem tmy a zla, Telramundem a pedevším
práv ženou jeho pedstavovaným.

V inscenování, prve siln šablonovitém a rázu starých

rytíských her se pidržujícím, provedeny dkladné opravy,

stejn jako v orchestru a zejména ve sborech mnohé pive-

deno k platnosti, co díve se ztrácelo. Umírnná tempa

Kovaovicova jist jsou ve smyslu Wagnerové : ale pece
snad jen potud, pokud jimi technické ovládání nástroj ne-

stává se, jako hned v pedehe, nejistým i píliš obtížným,

a pokud jimi srozumitelnost deklamace netrpí.

Jako host zpíval Lohengrina pi druhém pedstavení

pan Orzelski, len opery záhebské. Na jihu pvci rádi

zacházejí s Wagnerovým deklamovaným slovem po zpsobu
vlaské opery: lehounkým mezza voce klouzají pes místa

mén významná, aby v náhlých ciescendech i píkrých

sforzatech podtrhli tu kterou frasi, to které slovo i pouhý

tón. Náš host Lohengrina zpíval v tom,
t
ovšem pramálo
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wagnerovském slohu. Pi tom ukázal však, jednak že dispo-

nuje znaným citovým fondem, jednak že hlas jeho, krásný,

svží, ohebný a šavnatý i pro veliké partie bez obtíží vy-

staí. O he zatím se zmiovat tžko : na jihu práv staí

partii zazpívat ... K. Hoffmeister.

Koncerty.

Hlavní událostí tohoto msíce bylo provedení celého

Smetanova cyklu ><Má Vlast« (8. prosince) na populárním

koncertu »eské filharmonie« ízením p. L. V. elanského.

Pan elanský vykonal tuto pední povinnost eského orche-

strálního tlesa v dob neobyejn krátké. Ani neplné dva

msíce po representaním koncertu pišel tento veei. Pod.íní

p. Celanského jest takové, jakého dosud »Má Viast« ve své

celistvosti nepoznala. Od prvního sólového vstupu harfy ve

»Vyšehradu« s tajemnou pidušeností žesfových nástroj,

pes > Vltavu«, kde dynamické a rhytmické odstiování v polce

a majestátní vystoupení motivu Vyšehradu jsou hlavní novoty

dirigentského umní p. Celanského, k »Šárce«, jež je vrcholem

jeho reprodukce, k básni »Z eských luhv a h.ij«, k ponu-

rému »Táboru« i záícímu »Blan;ku« — to vše dýše jedním

dechem velké cyklická skladby. Pan elanský jest první

dirigent, jenž studoval toto dílo ne jako jednotlivé skladby,

nýbrž jako velký, mohutný cyklický celek. Tím také se stalo,

že neuvázl, jako mnozí dirigenti, pi »Vyšehradu« a »Vitav«,

nýbrž podal nám »Mou Vlast« celou. Ponvadž pak koncert

ten vinou administrace »eské Filharmonie^, jež neuznala

ani za dobré oznámifi jej v denních listech, hrál se ped
práz ným sálem, bylo by žádoucno, aby provedení to se

co nejdíve opakovalo, tebas i na abonentaích koncertech.

Mimo to smíme se snad ptáti: pijde nyní po festivalech

Dvoákových a cyklu Smetanov na adu Fibich, jehož sym-

fonií »Filharmonie« své úspchy zahájila a jehož »Podveei«

patí mezi ísla »Filharmonií« nejlépe provádná?
První abonentní koncert »Ceské Filhaimo.

nie« (ve stedu 11. prosince) ídil p. elanský. Na další

koncerty oznamuje > eská Filharmonie « celou adu dirigent

(dokonce více než bude abonentních koncert). Jest jist

dobe, když orchestr i obecenstvo seznámí se s cizími veli-

kými dirigenty, avšak nesmí se zapomínati, že takové vystu-

pování cizích dirigent podobá se na vlas pohostinským

hrám v divadle, jež již Smetana uznával za škdce ustáleného

repertoiru. Program prvého koncertu byl vzorný, podával

krásný pehled tak zv. národních smr v moderní hudb.
Zahájen byl Beethovenovou »pátou «, nejvyšším výkvtem
klassicismu doby pedromantické, pednacionální. V prove-

dení p. elanského zajímalo zvlášt zvolnní první vty,
nadevše však krásn propracovaný pechod ze Scherza do
Finále. Druhé oddlení vnováno národní hudb, a sice

obma jejím smrm : melodickému a rhytmickému. Z prvního

provedeny dv novinky: Jeana Sibelia symfonická báse
»Finlandia« a Hugona Alfvéna Druhá symfonie z D-dur.

Sibelius, representant mladé hudby finské, ukázal jednotností

své skladby (architektonickou i hudební) esthetické vzdlání,

jež v oboru symfonické básn skla atelm tak asto chybí.

To však jest jediné, co lze tu chváliti. Potence hudební není

velká a sesiluje se její slabost dnes rozšíeným omylem.
Sibelius chce podati dojem své vlasti v nálad stísnné,

hraniící s monotónností kraje, a podle toho užívá i podobných
prostedk. Hudba však nelíí city a nálady, nýbrž je pímo
podává. Obraz mže býti pouš a pedstavovati ji jedno-

duchými prostedky, a divák má z nho dojem nudy, mono-
tonie, avšak v hudb nemám dojem nudy, nýbrž se skuten
nudím. Paleta malíova jest nco naprosto jiného než hudeb-

níkova : malí podává obraz, hudebník pímo vc (cit). Z tohoto

omylu plynou hlavní vady symfonických básní i zpvoher.
Symfonie Alfvénova (Švéda) stojí vysoko nad »Finlandií

,

zejména první vta ; ve druhé polovici opustil skladatele

spiritus agens, což zejména se jeví nechutným opakováním
celých ástí. Kdyby tato symfonie to, co nám povídá, ekla
strunji, bylo by to dílo v pravd vynikající. Národovost
obou skladeb prýští z melodického spádu ei i lidových

písní, proti emuž úinn kontrastoval Dvoák, hlavní zástupce

druhého smru rhytmického, svou ouverturou »V pírod".

Sedmý koncert 'eského spolku pro ko-
morní hudbu* (12. pros.) zahájen byl jiným zástupcem

národní hudby smru rhytmického, Borodinem. Jeho druhý
smycový kvartett (D-dur) uchyluje se však od tohoto

Borodinova programu, chce psobit západn, s notnou
dávkou francouzské elegance i eklekticismu, z jeho bujnosti

a ostrosti rhytmické zbyly tu sotva nepatrné stopy. Výsledek
tohoto sebezapení je nuda, jíž nedovedlo zaplašit ani dokonalé

provedení eským kvartettem. Bohat odškodnno bylo obe-
censtvo výteným podáním Beethovenova kvartetta z C-dur
(op. 59., . 3.). Pan Franí. Naval, c. k. komorní pvec
Vídeské opery, jenž na koncertu spoluúinkoval, je mistr

svého umní, a hlasem nikterak zvlášt nevyniká. Vzorným
pednesem, deklamací, urit tvoeným i drženým tónem
zamlouvá se Naval na koncertním podiu stejn jako na
jevišti. Z jeho programu zajímala hlavn píse F. S. Vilhara,

vedle Zaje hlavního odprce všeho pokroku v jihoslovanské

hudb.
Osmý koncert téhož spolku (27. pros.) podal Brahm-

sv kvartett z A-moll (op. 51., . 2.), skladbu plnou Brahm-
sovského intellektualismu, jenž nenachází dostatené opory
v tvrí živosti a temperamentu, a velikolepý kvartett Beetho-
venv z Cis-moll (op. 131.), kde veliký mistr již vští mo-
hutným hlasem novou dobu, rozbíjí sám formu, již byl

vyvrcholil a volá po nové. Nádherný ortel pronesený nad
absolutní hudbou! Na koncertu pednesla sl. Leszmannova
nkolik písní (Sorti, Schubert, Masseneí, Liszt a Bizet)

;

slena je dcerou známého píznivce eské hudby, její vystou-

pení bylo na prvém míst aktem piety, proto staí pozna-
menat, že byla naším obecenstvem vele pijata.

První veer písní Nay Menšíkové (20. pros.)

zajímal hned pedem programem, jenž mže býti každému
vzorem. 1. stará píse: Hiindel, Scarlarti a Secchi. 2. eská
píse: Dvoák, Fibich a V. Novák. 3. ti písn Brahm-
sovy. 4. nejnovjší píse cizí: Paladilhe a Orieg. Umní
sl. Menšíkové, upímn eeno, velice pekvapilo, zejména

dokonalostí pednesu. Odstiování stylu jednotlivých písní

a v nm opt náležité podání jednotlivostí je hlavní její

pedností, jež nejvíce se zjevila v druhé skupin písní. Po
Dvoákov recitaíivní »Bibli:ké písni« náladový Fibichv
»Letní ve:er« a melancholická píse Novákova »Pod snhem*,
to byiy opravdu ti odlišné svty. Zde teba pipomenout,

že píse Fibichova je z r. 1S66; nemže být vtšího dkazu
pro rozenou lyrinost Fibichovu, než ten, že lze zpívat

v takovémto programu, aniž by si njakého nepomru všimlo

obecenstvo a snad i bez vdomí pvkyn, skladbu lletého

hocha, a sice jako rcpertoirní íslo, ne jako njakou kuriositu.

V písních Brahmsových ukázala sl. Menšíkova své umní
nejlépe. Pro další veery mám však dv prosby : pedn
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aby slena své kestní jméno v genitiv jinak skloovala,

a po druhé, aby opatila si pro své koncerty jiného sou-

druha. K uplatnní jejího umní není teba' kontrastu, který

tvoil tentokráte vystupující pan pianista.

Zprávu o druhém abonentním koncertu »eské Filhar-

monie* podáme V ísle píštím. Dr. Zdenk Nejedlý.

Feuilleíon.

Ševíková škola houslová.

Velectný pane redaktore,

požádal jste mne, abych Vám vylíil vznik a vývoj své

houslové školy. Akoliv se nedomnívám, že by takovéto

podrobnosti bavily tenáe Vašeho listu, sdluji s Vámi
nkterá data, abych vyhovl žádosti Vaší.

Roku 1870 absolvoval jsem konservato. Hned
po prvním svém veejném vystoupení v Solnohrad
(téhož roku) seznal jsem, že mi do dokonalosti

technické velmi mnoho ješt schází. Zopakoval

jsem znovu veškeren materiál, dle kterého se tehdy

v konservatoi vyuovalo, ale nedostatky mé techniky

tím nevymizely. Pátrati po novém vhodném uebním
materiálu v houslové literatue nebylo mi možno,
protože jsem neml k tomu prostedku, a tak mn ne-

zbývalo nic jiného, než abych sám vymýšlel i sepisoval

rzná cviení, která by byla mým prstm prospšná.

Práce má sotva však byla by nabyla vtších

rozmrv a uritých obrysv, kdyby náhoda nebyla

m vrhla do ciziny na místo uitelské, a hlavn
kdybych nebyl býval postižen oním neduhem, který

mi psobil po plných 21 rok nepetržité, muivé
bolesti, na nž jsem zapomínal jen pi intensivní

mozkové práci, pi sestavování svých houslových

studií, jediném jasném bodu v dsné té pro mne
dob. Bádání na tomto poli stalo se proto jedinou

mou radostí, podmínkou mého života, a jsem nyní

neskonale šasten, že se mi po ticíti leté neúmorné
práci podailo pedsevzaté dílo ukoniti.

Roku 1880 dokonal jsem první svou práci —
školu houslové techniky o 4 dílech, kde jest podán
dostatený materiál nejen virtuosovi, aby udržel

svou techniku na stupni dokonalosti, ale i pokro-

ilejšímu žáku, aby dokonalosti té dosáhl. Neml
jsem arci nadje, že dílo tak objemné najde nakla-

datele, a proto, když jsem byl zavas nastádal

potebný obnos k úhrad výloh tiskových, rozhodl

jsem se vydati svj op. 1., vnovaný mému uiteli

Bennewitzovi, nákladem vlastním. Tisk provedla

lipská firma C. G. Ródera v r. 1880—81, a komisi

pevzali Jana Hoffmana vdova v Praze, B. Koreyow
v Kijev na Rusi, od roku 1884 též Hug & Co.
v Lipsku a Curichu. elnjším konservatoím cizo-

zemským bylo zasláno po výtisku.

Na velké mé zklamání škola má zstala v Cechách
• a v Praze až do r. 1892, kdy jsem byl z Ruska
povolán na pražskou konservato, úpln neznáma.

Za to v Nmecku a všude v cizin vzbudila

pozornost a byla znenáhla zavedena na vtšin
konservatoí. Do r. 1892 bylo prodáno do ciziny

na 3000 výtisk, v Praze (dle slov komisionáových)
žádný.

Až do roku 1900 vyšlo 8 vydání, z nichž

prodáno 7665 výtisk.

Vydání I. vyšlo r. 1881, vydání II. r. 1886,

vyd. III. r. 1890, vyd. IV. r. 1893, vyd. V. r. 1896,

vyd. VI. r. 1898, vyd. VII. r. 1899, vyd. VIII. r. 1900:

Roku 1887 došel mne dotaz od dvou mých
komisioná, zdali bych nebyl ochoten právo nakla-

datelské jim prodati. Žádal jsem 3000 marek, ale

cena ta zdála se jim píliš vysokou, aspo na mé
štstí neuznali za vhodno mn odpovdn'. Za 12 let

nabízeli mi marn 20.000 marek.

Po ukonení op. 1. ml jsem v úmyslu vy-

dávati podobná cviení i pro zaáteníky, aby škola

byla úplnou. Brzy však byl jsem nucen ukonení
její odložiti na dobu pozdjší a pikroiti k spra-

cování látky, které jsem pro své žáky nejvíce

poteboval, k sestavení uiva pro ruku pravou. Pro
výcvik tento nebylo v houslové literatue skorém
žádných pomcek, obor ten byl úpln zanedbán.

Za 12 let byl jsem se svým druhým dílem

hotov, i vyšlo mým nákladem v letech 1893—94.

» Škola smycové techniky « obsahuje pes 4000
systematicky postupujících cviení smyku ve tech
oddleních (každé o dvou sešitech) a vyšla s textem

ruským, nmeckým a francouzským. Dílo toto ui-
nilo rozruch v houslovém svt a »tyi tisíce«

staly se brzy hledaným uebným materiálem zaá-
teníkv i pokroilých.

Jakožto doplnk k op. 2. vydal jsem r. 1894
op. 3., »40 variací ve snadném slohu* s použitím

rzných smyk obsažených v op. 2. Téhož roku
zbavil jsem se šastn svého oního neduhu a spchal
uspoádati a tiskem vydati všecek svj rukopisný

materiál, který jsem z Ruska byl pivezl. Byla to

:

» Houslová škola pro zaáteníky «, sestavená na
základ systému pltónového op. 6. (vydána 1900
až 1901); » Prprava k trillku a výcvik úderu prst

«

op. 7. (vyd. 1899); » Prprava k výmn poloh*
op. 8. (vyd. 1895); » Prprava k dvojhmatm
v oktávách, terciích, sextách a decimách« op. 9.

(vyd. 1898).

Všecka studia tato tvoí zárove s op. 1.,

» Školou houslové techniky «, jeden celek, jednu na
základ systému pltónového sestavenou školu hou-
slovou. Novým majetníkem (firmou Bosworih
v Lipsku) byla nyní znova vydána ve 4 svazcích.

Svazek !. (pro zaáteníky) obsahuje op. 6. Svazek II.

(pro rnén pokroilé) obsahuje op. 7., 8., 9. Svazek

III. (pro pokroilejší) obsahuje op. 1. Svazek IV.

(škola smycové techniky) obsahuje op. 2. a 3.

Svazek I. jest vydán v 9 eech : anglicky, nmecky,
esky, francouzsky, rusky, maarsky, vlašsky, špa-

nlsky a dánsky. Za svou školu obdržel jsem honorá
4 '/2 krát vtší než svého asu Gounod za Fausta.

To vše, co mi v té chvíli o mé škole na mysl

pipadá. Vybete z toho pro Svj list, co uznáte

za dobré

!

V Praze, dne 7. prosince 1901.

Váš upímn oddaný

Otakar Ševík.
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Hudba církevní.

fjové hudebniny.

Druhá novinka, kterou nám nakladatel Mojm. Urbánek
poskytl, je sbírka „5 pange lingua" od P. V. Kociána.
Hymnus »Pange lingua* pedepsán je v katol. ritu na každou
nedli a svátek. Nemá-li iditel kru se státi jednotvárným,

teba míti do roka znaný materiál a výbr. Je tedy nová
sbírka Kociánova, — 5 snadných, v církevním duchu dobe
psaných skladbiek — zcela na míst. P. skladatel ml by
býti jen ponkud opatrnjším, aby se mu nevplétaly v tak

znaném kvantu do jeho skladeb reminiscence (místy i n-
kolikataktové) ze skladeb jiných skladatel všeobecn zná-

mých (na p. od J. Foerstra z E chir, od J. Traumihlera z D
dur, od F. Picky z B dur, od J. C. Drahiovského z Es dur
atd.) Jinak lze dobe doporuiti.

Nakladatel V. Kotrba pekvapil nás velmi píjemn vy-

dáním 2 mší od Ed. Treglera. Jsou to skladby pocházející

z rzných tvrích period nadaného skladatele.

Vtší z obou, „Missa solemnis" z © dur, jest skladba

starší komponovaná asi ped 10 lety, tedy v dob skladate-

lova »kvasu«. Pouhý pohled na kteroukoliv stránku varhan-

ního partu, psaného na tech notových systémech (s oblig,

pedálem) pouí nás o tom, že skladatel psal »koncertní part

varhanní« pro sebe, varhaníka chvaln známého. O místa, kde
zamstnáno jest souasn tém všech 10 prst a ob nohy,
není ve mši této nouze. A podobn »koncertn« psán jest

i part sborový. Dílo je bohaté zvukovými effekty a je rázu
veskrze slavnostního. Vyžaduje ovšem etného, dobrého a

pevného sboru, spolehlivého, routinovaného varhaníka a mo-
derního, znaným potem rejstík opateného stroje var-

hanního. Pro kry vysplé bude znamenitou pochoutkou. —
»Missa solemnis* oznaena je jako op. 6, a dle chronolo-

gického poadu je vlastn první Treglerovou mešní skladbou.
Po ní následovala mše »Sc. Venceslai«, a po této »Missa
Jubilei* (ob vydány Fr. A. Urbánkem).

Po delší nkolikaleté pestávce napsal 'Tregler druhou
mši vydanou nákl. V. Kotrby: ,,Missa brevis" op. 9.

Dílo toto je vskutku pozoruhodné. Tregler jeví se tu jako
skladatel uklidnný, rozvážný, jako praktický iditel kru.
Vše je uhlazeno, vytíbeno a zrale promyšleno. Požadavky
kladené sboru jsou menší a ku provedení partu varhanního
staí dobe i prostední varhaník. Studování delších ástí
mše (Gloria, Credo) usnadnno jest vhodným složením
tu sólových míst, tu opt unison celého sboru.

Dobe psobiti budou dvouhlasé závry gloria a credo
(soprán a alt unisono, tenor a bas unisono). Získá se tím
i pi slabších sborech znané hlasové intensity. V sanctuš mohly
snad píliš vysoké polohy sopránu a tenoru odpadnouti. Do
partitury vloudilo se nedopatením nkolik nemilých tisko-

vých chyb (upozorujeme zejména na 12tý takt prvního
a tetího dílu Kyrie, kde v tenoru na míst cis-h-a má státi

h-a-g; v credu [poslední takt v largu] má v partu varhan-
ním v basu býti h na i íst fis, v agnus má 13tý takt v basu
koniti notou g na míst a a j.).

»Missa brevis«, a komponována ve slohu dosti snad-
ném, bude vdnou repertoirní mší nejen krm slabším, ale

i n ohutn obsazeným. Pes všechnu jednoduchost oplývá
etnými krásami jak v tlese vokálním, tak i v dmyslném
partu varhanním, a ádn jsouc provedena bude pravou
perlou na programech naší chrámové hudby. Odporuujeme
mši tu co nejveleji a pejeme jí hojného rozšíení.

Novinkou vru neoekávanou jsou „3 církevní zp-
vy" pro sólový stední hlas s prvodem varhan od Fr.

Picky (op. 31). Sólový zpv na kru bývá zhusta píliš úzko-
stlivými a horlivými reformátory chrámové hudby odsuzován
jako vc nehodící se do kostela. Proto vyskytlo se dosud
v naší moderní literatue církevní jen málo cenných skladeb
pro sólové hlasy. Jsme názoru rozhodn opaného a nena-
hlížíme, pro by zpv sólový mén zbožn psobil na obe-
censtvo v kostele shromáždné, nežli zpv sborový. Církevní
naízení ostatn také nikde sólového zpvu nezakazují. Zpv na
kru stává se rozmanitjším, následuje-li po dlouhém sbo-

rovém gloria neb credu pkná sólová vložka, a pvecký sbor
si rád (zejm. po credu) trochu oddechne. editeli kru pak,

který se snaží stídati, pokud možno, každou nedli program,

je zajisté velmi výhodno, mže-li asu, který by musel v-
novati studiu sborových vložek, užiti ku pesnjšímu nacvi-
ení mše samé.

Pišly nám tedy skladby Pickovy vru jako na zavo-
lanou. Sbírka obsahuje vložky: »Justus ut palma* na svátek
apoštola, »Ave Maria« na svátky mariánské a »0 salutaris

hostia«, jehož lze na míst benedictus užiti. Všechny jsou
psány ve slohu dstojném, vážném, hodícím se úpln pro
kostel. Dají se ostatn i na krech nepátel sólového zpvu
provésti celým sborem v unisonu. Snad by neškodilo, kdyby
byly o poznání kratší. Na str. 8. jsou nám takty 13 a 14 ne-
srozumitelné. (Patrn omyl!) V zevnjší úprav skladeb vy-
daných u p. Kotrby páli bychom si trochu více vkusu, který

se zajisté dostaví, jakmile firma rozvine rozsáhlejší innost
v oboru rytí not.

Jak vidno, máme cenného materiálu více nežli dosti.

Záleží nyní jen na našich pp. edit, kru, aby se vci chut
chopili a, širší veejnost s novinkami seznámili.

J. C. D r a h 1 o v sj< ý, hudební skladatel a editel kru
v Perov, dokonil »Žalm 95.* pro sola, sbor a orchestr.

Poprvé provedeno bude o jarním koncertu zemské reálky
v Lipníku.

Correspondenzblatt des ev. Kirchengesang-
vereins (v Lipsku) pináší hudební pílohu : »Gott ist die
Liebe*, církevní sbor pro smíšené hlasy od V. Kochler-
Wmbacha.

»M u s i k a 1 T i m e s« (v Londýn) uveejnil jako
hudební pílohu církevní skladby angl. skladatel L. Sulli-

vana, N. Stainera a S. Smitha. o. Horník.

Nové varhany v 'Písku.

Msto Písek honositi se bude již v nejbližší dob mo-
derními, krásnými varhanami. Benevolencí tamjší záložny,
která nedala se (jak tomu zhusta bývá) svésti offertami et-
ných nekvalifikovaných firem, jež lácí lákají, ale nedokona-
lými výrobky dobré povsti eského varhanáství škodí, ob-
jednány u renomované eské firmy Em. S. Petra v Praze
(na Žižkov) nové, krásné varhany o 2 manuálech a 29
znjících hlasech. O zdatnosti zmínné firmy neteba šíiti

mnoho sjov. Tém 150 dokonalých nástroj hlásá est svého
mistra a proslulé, obrovské a arokrásné varhany v kostele

Karlínském, které zvuky svými tisíce a tisíce poslucha
uvedly v obdiv a úžas, zabezpeily dmyslnému tvrci svému
nepopirateln primát v oboru eského umní varhanáského.
Nové varhany Písecké, zbudované v bohaté skíni slohu
gotického, mají vzornou disposici: Manuál I: 1. Principál
8' ; 2. Bordun 16' ; 3. Flétna harmonická S' ; 4. Gamba 8'

;

5. Roh 8' ; 6. Kryt 8' ; 7. Salicionál 8' ; 8. Tromba 8' ; 9. Oktáva
4'; 10. Flétna 4'; 11. Mixtura Vl~. Manuál II: 12. Principál

houslový S' ; 13. Bordun dolce 16'; 14. Flétna koncertní 8';

15. Viola alta 8'; 16. Aeolina 8'; 17. Vox coelestis 8'; 18.

Flétna 4'; 19. Oktáva 4'; 20. Cornet 4'. Pedál: 21. Prin-

cipalbas 16'; 22. Violonbas 16'; 23. Subbas 16'; 24. Salicet-

bas 16' ; 25. Trombon 16' ; 26. Oktavbas 8' ; Violoncello 8'

;

28. Bordun 8'; 29. Salicet 8'. Motor. Kollektivní tahy:
Piano, mezzoforte, forte, pleno, spojka 1 a II man., spojka
I man. k ped., spojka II man. k ped., spojka okt. I man. 4',

spojka okt. II man. 4', spojka okt. II man. 16', spojka okt.

I man. k II 16', volná kombinace, crescendo rejstík, jalou-

siové crescendo II mam Vzdušnice jsou soustavy kuželové,
mechanika rourková. erpání vzduchu díti se bude elektri-

ckým motorem. Zaízení toto osvdilo se prakticky pi
varhanách na Smíchov, kde firma Em. Š. Petra dle vlastního

návrhu pohon elektrický nedávno zavedla. Blahopejeme
srden zasloužilému piseckému iditeli kru, p. B. Jere-
miášovi, jenž ke stavb nových varhan podnt dal, k nástroji

tak dokonalému.

Zprávy z našich kr.
ernikovice (u Rychnova). Dne 8. prosince:

Mše z D-dur od J. Reimanna, Ave Maria, Graduale a Pange
lingua od C. R. Kristina.

Karlín. Dne 8. prosince. Mše . 4. z C-dur od
O. Horníka ; Graduale a Offertorium od B. Fidlera, editele

kru v Píbrami (rukopisné skladby velmi zajímavé, které

by zasluhovaly povšimnutí nkterého p. nakladatele). Pange
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lingua od F. Fidlera, po mši »0 Maria* od V. íhovského.
Graduale a Offertorium zpívaly sl. M. Kubátová a V. Rad-
kiewiczová, lenové Národního divadla.

Dne 15. prosince: Mše »Sc. Ambrosii« op. 29.

od dr. Fr. Witta ; Graduale od J. Mohra ; Offertorium od
O. Horníka

; Pange lingua op. 63—2 od Mich. Hallera
;
po

mši » Pozdravena* od D. Bortnianského (vše pro smíšený
sbor a capella).

Dne 22. prosince: Mše z C-dur od Jos. Nešvery;
Graduale op. 19. b od dr. A. Dvoáka; »Ave Maria* od
K. Bendla; »0 salut, hostia* od Cam. Saint-Sanse

; Pange
lingua od dr. F. Witta; po mši »Zpívej duše* od J. Maláta
(vše pro mužské hlasy).

Dne 24. prosince: O plnoní mši chorál grego-
rianský.

Dne 25. prosince: Mše slavnostní pastorální od
J. Groha (r. 1792), Graduale od J. Krejího (r. 1822); Offer-
torium od J. N. A. Vitáska (r. 1771); Tantum ergo od
V. J. Tomáška (r. 1774). Po mši pastorella »V arovné noci*
od V. Hausmanna (vše pro sola, smíšený sbor, orchestr
a varhany).

Dne 26. prosince. Mše »Brevis solemnis* od V.
Hausmanna ; Graduale od V. J. Tomáška (r. 1774) ; Offer-
torium od F. E. V. Brixiho (r. 1732); Tantum ergo od
R. Fhrera (r. 1807) ; po mši pastorella »Ejhle, vy pastoušk vé
od Václava V. Maška (r. 1755). — Vše pro solo, smíšený
sbor, orchestr a varhany. (Red. O. Horník.)

Karlovy "v*ary. V poslední nedli adventní provedena
byla po introitu »Rorate coeli« jubilejní mše Jos. Foerstra,
op. 36., Skuherského Graduale »Prope est dominus* a »Ave
Maria* od Tausche.

"Praha. V kostele Týnském dne 8. prosince:
Mše z F-dur pro smíš. sbor, orchestr a varhany od Fr. E. V.
Brixiho (z r. 175?) ; Ave Maria od Weise ; Graduale a Pange
lingua od V. B. Jandy ; »Te Deum« od R. Fiihrera (id. V. B.

Janda).

V kostele kížovnickém dne 24. prosince:
Hymnus od J. Škroupa; Responsoria a »TeDeum« od L.

Perosiho ; mše od Jos. Cainera.

Dne 25. prosince: Slavnostní mše s prv. orchestu
od J. Grubra ; Introit od Stehle ; Graduale od Walthera

;

Offertorium od M. Filka, Tantum ergo od J. Foerstra st.

(id. P. Em. Paukner). .

V kostele na Karlov dne 22. prosince
odpldne: »Ave Maria* lóhlasé od F. Mendelssohna

;

*Beata es«, Pange lingua a Te Deum od Jos. Cainera.
V zám. kapli v Libni dne 8. prosince: Mše

D-dur od V. E. Horáka ; Graduale od J. Roedra, Offertorium
od J. Bayera ; Pange lingua od V. B. Jandy (vše pro sola,

smíš. sbor, orchestr a varhany) ed. V. Hedvik.

"Prostjov. Dne 15. prosince: Mše »Sc. Theodoi*,
op. 67. od Jos. Nešvery (dílo velmi zajímavé a pozoruhodné,
vyšlo tiskem u J. Prombergra v Olomouci). ed. Er. Ambros.

Zprávy spolkové.

Spolková jubilea. Letošní rok jest požehnaný na
úctyhodná jubilea našich pveckých jednot; celá ada spolk
totiž vstupuje letos do pátého desítiletí. Mimo pražský
•Hlahol*, o jehož tyicetiletém jubileu pineseme píslušnou
sta v nkterém z píštích ísel, a mimo vídeský spolek
jest to pedevším pardubický »Pernštýn«, který pozornost
naši pi ukoneni svého tyicítiletí poutá, a nebude tedy

nevýznamno nkterá data z tištné zprávy jeho zde podati.

První valná hromada pardubického mužského zpváckého
spolku konána byla dne 9. ervna 1861,- první cviení dne
18. ervna 1861 a první produkce dne 14. ervence téhož
roku. Dne 6. ervence 1862 pijal spolek jméno »Pernštýn«.
Za dlouhou dobu 40 rok vykonal pardubický »Pernštýn« pro
vc pveckou mnoho a dlužno jej mezi první naše venkovské
jednoty zaaditi. Provedli krom velké ady drobnjších sbor
tyto rozmrné skladby (v chronol. postupu) : Mozartovo
»Rekviem«, Flotowovu operu »Strade!la«, Blodkovu operu
»V studni*, Hímalého operu Zakletý princ«, »Pochod Tá-
bor* a ^Pomlázku ' od Bendla a j. Prvním pedsedou byl

uitel Fr. Janda a prvním sbormistrerji týž; nyní jest ped-
sedou Václav Jansa a sbormistrem enk Váa. inných
len ítá »Pernštýn« nyní 54 a prmrný poet za celé ty-
icetiletí iní 32; nejslabší byly roníky 1874 -1878, kdy bylo
jen 12 len inných, a nejetrjjší — roník první 1861/2),
kdy bylo inných len 57. — estnými leny jsou pp. : J. V.
Jahn, Kar. Kovaovic, J. L. Lukeš, Em. Meliš a Ed. Ná-
pravník; ze zemelých estných len budtež tu jmenováni
pp: Kar. Bendi, Jos. Lev, Bed. Smetana, Leop. Werner.

R.
Upozornní. Pi prohlížení došlých tištných pro-

gram o produkcích našich pveckých a hudebních jednot
v mnoha pípadech dv vci pekvapují: 1. Ze není udán
sbormistr a dirigent, a že 2. na mnohých tch programech
není vyznaeno, v kterém mst produkce ta se vlastn koná.
Kdyby to náhodou neprozradila tiskárna neb místní pošta,
pak bylo by nesnadno uhodnouti, má-li na p. »Sumavan
produkci v Klatovech, v Domažlicích i snad i jinde. —
Ratež slavné jednoty v zájmu pehledu obojí uvedenou
okolnost na svých programech uvádéti.

Pocta. Olomoucký pvecko-hudební spolek »Žerotín-
jmenoval pvkyni pí. Boženu Petzoldovou svým
estným lenem a sice pro zásluhy, jichž si vynikající

tato zpvaka (cho varhaníka pi dómu a sbormistra »Že-
rotína <) pedevším o spolek,, ale též o eský hudební ruch
olomoucký vbec vydobyla. estný diplom byl pí. Petzoldové
odevzdán slavnostním zpsobem dne 12. listopadu 1901

v místnostech ^eské Besedy*. Paní Božena Petzoldová svým
vynikajícím vzdláním hudebním a svým velkým umním
pveckým zpsobila, že mohl > Zerotín« za úasti její provésti

obsáhlá díla: »Prodanou nevstu* od Smetany. (17krát) a

téhož »Hubiku « (4krát)
;
pak Štdrý den« a »Svandu du-

dáka* od Bendla, »Sv. Ludmilu <, »Stabat Mater
,
>Requiem*,

^Svatební košile* a »Te Deum* od Dvoáka a jiné oratorní

skladby od Kliky, Liszta, Haydna, Perosiho, Fibicha a

Nešvery. Paní Petzoldová byla i vzornou tlumonicí písní

národních i umlé písn eské, a jméno její mezi prvními
vždy i mimo Olomouc bude poítáno! — Zerotín« vykonal
jen vlasteneckou povinnost, že po zásluze ocenil neobyejné
zásluhy svého vynikajícího lena a že projevil uznání své

nejvyšší poctou, kterou spolek k disposici má!

3-fuclební pehled "Prahy a venkova.

Beroun. Pvecká zábava »Slavoše* dne 15. prosince

1901. — Mužské sbory »eské písn* od Nešvery, »Nátodní
písn* od Maláta; smíšené sbory »Pod starým praporem*
od Vendlera, »Národní písn* od Maláta a »Sousedská* od
Vognera; ženské sbory »Dívky pedoucí* od Bendla, »Našim
ženám* od Maláta ; sólové písn od Pauknera (»Zastaveníko
a »Credo«) a dvojzpv z »Hubiky« od Smetany. — Sbory
ídil J. Hrdina. — Brno. Dvoákv orchestrální koncert ' Be-
sedy Brnnské* dne 8. prosince 1901. — Orchestrální skladby
dva Ant. Dvoáka : > Holoubek*, symfonická báse ;

»Symfonie*
d-moll (op. 70.) a » Bohatýrská píse*, symf. báse. — Diri-

gent R. Reissig. — Budjovice. Koncert »Hlaholu« dne
14. prosince 1901. — Dvoák: » Hymna esk. rolnictva* pro
smíš. sbor s prv. piana; Tovaovský: »Orle, pestrý orle!*,

mužský sbor; Malát: »Zpvy lidu eského« pro ženský sbor

s prv. piana ; Palla : »eské tance« pro mužský sbor ; Malát

:

»Zpvy lidu eského« pro smíšený sbor s prvodem piana

;

Mendelssohn : »Fingalova jeskyn*, ouvertura pro orchestr

;

Wagner: »Sny« z opery »Tristan a Isolda*, nro orchestr. —
Ve volné zábav krom Pauknerova mužského sboru "Po-
mlázka* a Havlasova sbor »Chaloupka« provedeny ^orch.

skladby od Hrobského, Flotowa a Strausse. — "Domažlice.
Koncerty pvecko-hudebního spolku »erchovan« dne 14. a

15.. prosince 1901. — Blodkova opera »V Studni* a Dvoákv
»Zalm 149.« pro smíšený sbor s prvodem orchestru. —
3"radišf Uherské. Dvoákv koncert dne 7. prosince
1901. — Dvoákovy skladby: » Hymna esk. rolnictva* pro
smíšený sbor s prvodem piana ;

»Pomoané«, mužský sbor

;

nkteré skladby pro klavír, sólové písn, úryvky z opery
»Selma sedlák« a z oratoria »Svatá Ludmila*, »Malikosti«
pro harmonium, 2 housle a cello. — O Dvoákov významu
promluvil poadatel p. prof. Kollmann. — Jarom. Zábava
pvecké a hudební jednoty »Jaromír* dne 7. prosince 1901.

— Foerster: »Sms z nár. písní* pro smíšený sbor; Malát:
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»Máje«, mužský sbor; Chlanda: 'Moravské dvojzpvy « pro
ženský sbor; Kížkovský: 'Utonulá«, mužský sbor. — Orche-
strální skladby od Pojmana, Humperdincka ('Sen* z Perní-

kové chaloupky), Boieldieu a (Ouvertura k » Bílé paní «), Gou-
noda (Sms z »Fausta«), komorní skladby od Nováka ('Lístek

do památníku* a »Dumka« pro sólové housle), Gadeho (»No-
veletty*) a Maláta ('Venkovské obrázky«). — Sbory ídil L.

Stocký, orchestr F. Matjka. — Jaromice. Dvoákv veer
tenásko-pveckého spolku 'Jaromír* dne 26. prosince 1901.
— »Slovanské tance« na 4 ruce; »Sonata« pro housle s kla-

vírem ; sólové písn: »Upotoka«, »Vnaší lásce*, »Kéž duch
mj sám«; »Legendy« pro klavír na 4 ruce; »Malikosti«

;

mužské sbory: » Ztracená oveka«, »Pípov lásky« ; ženské
dvojzpvy: »Zajatá«, »Šípek*. — Proslov o Dvoákovi pro-

mluvil p. Mouka. — Karlín. Koncertní zábava pv. spolku
• Kížkovský* dne 14. prosince 1901. — Bendi: 'Slavnostní

sbor* pro mužské hlasy; Oounod : 'Lovecká veerní« ; To-
vaovský: »Dívino pozdravení« ; Smetana: »Pijácká« z »Pro-
dané nevsty* (vše pro mužský sbor). — Sólové písn od
Bendla, Vymetala a Weise. — Sbory ídil Rud. Kmoch. —
r\rál. Vinohrady. Akademie eskoslov. Obchodní Besedy
rjne 14. prosince 1901. — Knittl : 'rlymna Ústední Matice
Školské* pro smíšený sbor; Lev: »Ó hory, hory!*, mužský
sbor. — Ouvertura »Hubika« od Smetany a »Slov. tance

. 4« od Dvoáka pro orchestr. — Dvoák: »Dumky« ; Káan :

^Variace a Scherzo* (»Ceské Trio«); Nedbal: 'Romance«

;

Molique: »Rondo« pro cello (prof. Burian); Bach : »Gavotta«

;

Nachz: »Cigánský tanec* pro housle (prof. Suchý)
;
Chopin:

*Noctu;no« ; Moszkowski: »Caprice« pro klavír (prof. Hoff-

meister) a rzné písn národní (paní M. Zieglerová). —
Kromíž. Symfonický koncert »Moravana« dne 18. prosince

1901. — Orchestrální skladby dra Dvoáka: Symfonie »Z no-

vého svta*, Housjový koncert, Rhapsodie z D-dur a »Kar-

neval*. Provedla eská filharmonie za ízení Osk. Nedbala.
— bubla. Dvoákv koncert v »Národním dom* dne
8. prosince 1901. — Ostrava Mor. Dvoákv koncert _»Lu-

míra« dne 14. prosince 1901, s tmito skladbami: » Žitné

pole*, smíšený sbor s prvodem klavíru; 'Legenda . l.«

a >Slovanský tanec c. l.« pro piano na 4 ruce ; 'Moravské
dvojzpvy* pro ženské hlasy a piano; 'Dumky* pro klavír,

housle a cello; »Biblické písn« pro sólový hlas s pr-
vodem piana; 'Hymna esk. rolnictva« pro smíšený sbor

s prv. piana. — Dirigent C. M. Hrazdina. O Dvoákovi pro-

mluvil R. Kadleek. — Paka lová. Koncert 'Hlason« dne
15. prosince 1901. Celý program provedlo 'eské dámské
trio*, které pedneslo komorní skladby od Smetany (Trio

G-moll), Chopina (Fantasie op. 49. pro klavír), Kaftana (»Ele-

gická melodie* pro housle, cello a piano), Zarzického (Ma-
zurka pro housle) a Dvoáka (»Dumky*). — 'Písek. Zeyerv
veer spolku paní a dívek »Svtlá« dne 7.,prosince 1901. —
Smetana: Modlitba z opery »Braniboi v echách« pro žen-

ský sbor; V. Laub: 'Dvojzpvy « pro ženský sbor. — Sólové

písn od J.
Brdlíkové,

J. Maláta; »Prolog« k Zeyerov po-

hádce »Radiiz a Mahuléna« od Suka; Ouvertura k »Hubice«
od Smetany pro klavír na 4 ruce. — Proslov, pednáška
o Zeyeiovi a recitace nkterých jeho básnív— Dirigent sbor :

B. Jeremiáš. — Písek. Velký koncert 'eské filharmonie«

dne 15. prosince 1901. — Smetana: »Vyšehrad*; Dvoák:
'Symfonie z D-dur« ; Fibich: »V podveer« ; Jeremiáš:
»Scherzo«; Bizet: »La Patrie«. — Dirigent V. L. Celanský.
— Písek. Pvecko-hudební veírek spolku »Svornost« dne
26. prosince 1901.— Sbory : Bendi : »Skoná« ; Chlanda : dámské
dvojzpvy; Novotný: pt libických a bechyských písní pro

dámský sbor unisono; Weis: »Vera se mn nco zdálo«

(taktéž)..Mim o to Foerstrv melodram »Ti jezdci«, Moszkow-
ského 'Španlské tance«, Smetanova Arie Kecalova z 'Pro-

dané nevsty« a nkterá jiná ísla sólová. — Dirigent Fr. J.

Chlanda. — "Plze. Koncert zpváckého spolku 'Smetana*
dne 14. prosince 1901. — Malát: »Máje*, mužský sbor; J.

B. Foerster: »Ceské krajin«, mužský sbor; Rillé : 'Písaha
lesa*, mužský sbor; Nebuška: »Muka lásky«, pro mužský
sbor; Brahms: 'U kolébky*; Gall: 'Polská serenada« ; muž-
ské sbory. — Houslový koncert od Mendelssohna a sólové

písn. — Praha. Koncertní zábava »Hlaholu* dne 14. pro-

since 1901. — Mužské sbory 'Starý pípitek* od Novotného,
'Utonulá* od Kížkovského, 'Rybái Dunkerští« od Gevaerta

a 'Národní písn* od Maláta ; ženské sbory od Suka
('Pastý a pastýská*, 'Vzpomínky*, 'Choutka po vdaní*),

Dvoáka ('Moravské dvojzpvy*) a Mysliveka (»Notturni«)

;

smíšený sbor 'Kytice písní Troubských* od Vendlera.— Oktetto dam zaplo Chválovy »Sbory pro 3 ženské
hlasy« ('Milování*, »Oklamaná« a 'Hubika*) a »Hlaholský
kroužek« Vránkv žert 'Jídelní lístek*. — Sbory ídil K.
Douša. — Praha. Koncert pveckého spolku »Lumír* (na

Malé Stran) dne 15. prosince 1901. — Dvoák: >Hle zlaté

slunce«, smíš. sbor z opery »Dimitrij«; Bendi: 'Tatranská
fialoka«, mužský sbor s tenor, sólem (p. Windisch); „Schu-

mann: »Vodník«, ženský sbor; Kídlo: 'Modlitba na Ripus
mužský sbor; Macan: »Vdovec«, ženský sbor; Skroup: »Sbor
bojovník

,
mužský sbor; Malát: 'Národní písn* pro smí-

šený sbor (ze sešitu 4.). — ídil Josef Beneš. — Prosfjov.
Symfonický koncert zpv. v spolku 'Orlice* dne 20. prosince

1901, jejž za ízení L. V. Celanského provedla eská filhar-

monie. — Smetana: Ouvertura k 'Prodané nevst* a symf.

báse »Vltava«; Dvoák: Symfonie 'Z nového Svta « ; Bizet:

Ouvertura »Vlasf«. — Píbor. Koncertní veírek ženského
spolku »Svtlá« dne 1. prosince 1901. — Dvoák: 'Moravské
dvojzpvy« pro ženské hlasy s prvodem piana; Drahlovský:
»Moravské trojzpvy* pro ženské hlasy s. prvodem piana;
Dvoákovy »Slov. tance« a jiné klav. skladby a ada národ-
ních písní v úprav Nešverov, Janákov a Novákov. —
Píbram. Koncert pveckých spolk 'Lumír* a 'Dobromila*
dne 13. prosince 1901. — Praus: 'Chorál ech*, mužský
sbor; Novák: »Nešasná vojna«, sbor pro smíš. hl sysprv.
piana; Chvála: 'Milování*, 'Oklamaná* a »Hubiky«, ženské
tíhlasé sbory; Malát: 'Národní písn* pro smíšený sbor;

Vendler: 'Kytice písní troubských* pro smíš. sbor s prv.
piana. — Chvála: »Trio z G-moll« pro housle, cello a klavír.

(Úinkoval p. Jos. Chmelenský, virtuos na cello.) — Pvoky-
cany. »Sudv koncert* pveckého spolku »Záboj« dne
8. prosince 1901. Skladby Stan. Sudy: »Hory moje*, mužský
sbor s prvodem piana; »Píse o vlasti*, mužský sbor;

sólové písn, skladby klavírní, skladby pro housle a j.
—

Úinkoval p. N. Kubát z Plzn, Mladá garda Plzeského
Hlaholu a p. enk Suda; p. Stan. Suda provedl 2 sólová

ísla pro flétnu (od Terschaka a Frstau-a). — Slané. Kon-
cert pveckého spolku »Dalibor« dne 15. prosince 1901. —
Smetana: 'Vno«, mužský sbor; Jos. Procházka: 'Slunéko*
a »Vraný koník«, ženské dvojzpvy; N. Kubát: »ím srdce,

ím jsi zhešilo «, 'Kvetou rže*, mužské sbory; AI. Vymetal:
»že a slavík«, 'Loka«, ženské sbory; Blodek: Smíšený
sbor 'Svatojanské ohn« z opery »V Studni«. — Slena Al.

Holubova z Holic pednesla na harfu »Novellettu« a 'Fantasii*

od Trneka a »Notturno« od Kliky. — Sbory ídili pánové
Maušinger a Vymetal. — Tábor. Operní pedstavení 'Hla-

holil* dne 8. prosince 1901. »Dvín*, operetta v 1 jednání

od Konráda Pospíšila ; 'Svatební scéna« od Zd. Fibicha

;

»Tvrdé palice«, opera od dra Dvoáka (13.—15. výsturj). —
Úinkovala pí. Berta Javrková. — Turnov. Pvecká zábava
zpváckého spolku dne 26. prosince 1901. — Nápravník:
'Rodnému kraji«, smíšený sbor s prv. piana ; Smetana-
Martinovský : »Vínek* z oper, pro solo, ženské hlasy a piano

;

Anger: 'Divadelní lístek Prodané nevsty«, žert pro smíš.

hlasy s prv. piana; Bendi: 1. výstup I. jednání z opery

»Starý ženich*, pro sola, mužský sbor a piano; Cibulka:

»Sen po plesu*, skladba pro smyc. orchestr ; Tittl : 'Slovan-

ská ouvertura* pro smyc. orch. a harmonium.

Jednota eskoslovanských edifel kr, ka-

pelník, varhaník a majifel hudebních škol.

lak minule jsme ukázali, poíná si konen veejnost,
zvlášt pak velké denní listy polské v Hajii, všímati otázkv

hudby chrámové a postavení varhaník. astji v projevech

tch poukazováno bylo na pomry v ostatních zemích íše,

ale zvlášt na vlast naši. Názory ty jsou však na mnoze
mylný ! Rozkvt a vysoký stupe hudby chrámové u nás sluší

hledati v lásce k umní hudebnímu, národu našemu vrozené,

ne však v utšenjších pomrech hmotných, a sotva kdo
vci znalý pisvdí slovm lánku z 'Naszeho Glosu*:
'Všude jinde, v echách, ve Slezsku, nemluv již o Nmcích,
varhaníci domohli se jakéhos takéhos upravení pomr svých
materielních, což prosplo jediné hudb chrámové a vtší
cti Pána Boha. Nepotebujíce lopotiti se o kousek suchého
chleba, nezmírajíce hladem, mohou tamní varhaníci vnovati
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se umní svému tak, jak toho vyžaduje povaha jeho i obrov-
ský úkol v obadech chrámových.* jak trudný jsou pomry
naše hmotné, dokázali jsme na tomto míst uveejnním
statistických dat o pomrech stavu našeho. Kolik jest míst
v Cechách, kde není ani krejcaru pevného platu, a pece
jest tam dobrá hudba kostelní. Ani v Praze nejsou pomry
mnohem lepší. Nepatrné »služné« nestaí editeli kuru ani
na svtlo pro kr, náklad na hudebniny a na odmny zp-
vákm, a pece ve všech chrámech nalézáme dobrou, ne-li

vzornou hudbu kostelní. Mnozí editelé kr (v Praze i na
venku) nemají za práci svoji než hubený titul editelský.

Jako nejmenší služné v Halii uvádí se 3 zí msíního platu

a praví se jako kuriosum, že jsou i místa na vsích, kde
varhaníku spokoiiti se jest pouze výnosem štoly. U nás
nejsou pomry ani za mák utšenjší ! U nás jest i ve vtších
mstech dosti pípad podobných, ano jest ješt mnoho
mst, kde není samostatného editele kru ! V Polsku naí-
kají na nedostatek odborn vzdlaných hudebník, a u nás
jich jest nadbytek, tak že hromadn v cizin chleba hledati

musí. Jak víme, pomry kapelník jsou ješt neutšenjší
než pomry editel kr. Veejnost naše nás posud úpln
ignorovala, a bylo by již na ase, aby povolané kruhy
konen vnovaly náležitý zetel vci tak dležité, jako jest

hudba kostelní souvisící s ní pomry hmotné stavu našeho.
i ekají snad kruhy ty, až pomry dospjí tak daleko
jako V Halii? Boh. Kašpar.

Dopisy.

Z Brna. Dne 8. prosince oslavil filharmonický spolek
^Beseda Brnnská« 60. narozeniny mistra Antonína Dvoáka
orchestrálním koncertem, v nmž proveden Holoubek, sym-
fonická báse, Symfonie z D-moll a Bohatýrská píse. P-
vodn nastudovány byly za týmž úelem Svatební košile

a pro sola získáni byli umlci prvého ádu. Avšak nedostalo
se jim povolení k úinkování v tento den, a v jiný den kon-
cert nebylo možno poádati. Proto odloženy Svatební košile

na píšt a poádán koncert s uvedeným programem. Diri-

gentem koncertu byl sbormistr Besedy a editel její spolkové
hudební školy p. Rud. Reissig. Úloha jeho nebyla snadná,
ale co mohl v krátké dob vykonati, to svdomit vykonal,
a nedá se upíti, že zásluhou jeho obezelého ízení prove-
deny byly složité skladby programu co nejpelivji. Jistota,

s kterou orchestr ovládal, ocenna byla mnoha znalci, a sna-

živému a nadšenému dirigentovi s mnoha stran gratulováno.

Za okolností, za jakých poslední koncert poádán byl, dá
se nejlépe dovednost dirigentova posouditi. Je-li v poslední
chvíli program koncertu zmnn a prostuduje-li dirigent

pes to peliv partitury a ídí s plnou jistotou, pak je to

známka povolaného dirigentského talentu. — V divadle mli
jsme premiéru Rozkošného »Popelky«, která provedena byla

velmi pkn. Popelku zpívala pí. Skálová velmi krásn,
rovnž p. Bochníek prince. S plným zdarem provedli

své úlohy i p. Pivoka (Radovan) a pí. Pivoková
a Kurzová (sestry Popeliny). Výprava byla skvostná. To
se ostatn u nás rozumí samo sebou, nebo p. ed. Lacina
nevypraví žádného díla jinak, než jak toho je teba. —vs—

Rzné zprávy.

•Prodaná nevsta slaviti bude brzy zase jubileum
velmi významné, totiž pedstavení na stém cizím jevišti,

pi emž divadla v echách, na Morav a ve Slezsku se ne-

poítají. Dosud vypravila Prodanou nevstu tato cizí msta

:

Antverpy, Augšpurk, Baden, Bamberk, Basilej, Berlín, JBonn,
Brémy, Brunšvík, Budapeš, Cáchy, Celovec, urych, erno-
vice, Darmstadt, Dessava, Drážany, Dússeldorf, Eisenach,

Elberfeld, Erfurt, Essen, Flensbuik, Frankfurt n. M., Freiburk,

Fúrth, Gdasko, Geyer, Gmunden, Gombin, Gotha, Halle,

Hamburk, Hannover, Heilbronn, Hradec Št., Inšpruk, Išl,

Kamenice, Karlsruhe, Kašel, Koblenc, Koburk, Kolberk, Kolín
n. R., Krakov, Královec, Kronštadt, Linec, Lipsko, Londýn,
Lubla, Lvov, Magdeburk, Mannheim, Meran, Mety, Mnichov,
Mohu, Mhlhausen, Mnster, Norimberk, Nové Msto za

Vídní, Osek, Petrohrad, Prejspurk, Ráb, Ratibo, Riga, Rezno,
Segedin, Sibí, Solnohrad, Sopro, Šttin, Stokholm, Strass-

burk, Stuttgart, Temešvar, Totis, Varšava, Wels, Víde,
Wiesbaden, Worms, Vratislav, Výmar, Záheb, Zhoelec,
Zvin. .Dohromady tedy 90 mst mimo msta v zemích
koruny eské.

"Koncerty na Slovensku chtjí míti Slovenské
národní listy. Píší ve svém 4. ísle: » Koncerty na Slovensku
'mly by už také jednou za as uspoádat! nkteí z našich
virtuosu. Máme jich nkolik, jezdí po celém svt, ale na
Slovensko jaksi zapomínají. A práv na Slovensku i v národní
píin by koncerty ty pinesly hojn užitku. Takový koncert

je veejnou slavností. A tch práv na Slovensku je naprostý
nedostatek, a pec jen okázalým, veejným vystupováním
jednotlivc i spoleností pjde národní uvdomování nále-

žitým krokem. « Jak se dovídáme z 6. ísla téhož listu, mlo
toto vyzvání již úinek. Pan Jar. Kocián oznámil z Londýna,
že hodlá v únoru zavítati na Moravu a že pi té píležitosti

navštíví též Slovensko. Pokládal by prý se za šastného,
kdyby vidl, že svou nepatrnou hivnou pispl k osvžení
našich bratí slovenských. Honoráe p. Kocián nežádá.

* V ele Kyjevské opery stojí nyní náš krajan p. Palice,

jenž svými dirigentskými výkony získal si všeobecné sym-
patie. V jeho orchestru zasedají m. j. sle. Falladová (pro

harfu), pp. Šutman (konc. mistr), Šebelík (cello) a Vojáek
(kontrabas). Dovídáme se, že pan Palice hodlá v Kyjev
provést jednu z eských oper.

* Konkurs mezinárodní vypisuje spolek Moody-
Manners v Londýn na operu, která by byla nejmén o dvou
aktech a trvala 3 1

2
až 4 hodiny. Libretta pipouštjí se

v kterémkoliv jazyce, cena 250 lib. št. Lhta do 1. kvtna
1903. Soudcové : Ed. Colonne z Paíže a kapelníci Manci-
nelli a Lohse z Covent-Gardenu v Londýn. — Také milánský
nakladatel Sonzogno ohlásil znanou cenu 50.000 lir na nej-

lepší zaslanou jednoaktovku, která by se provedla r. 1904

v as výstavy milánské. 1 tento konkurs jest mezinárodní.
* Jedním z eských umlc, kteí nezapomínají svého

pvodu, ale horliv šíí eskou hudbu v cizin, jest p. Jos.
Ržika ve Frankfurt n. M. Jak známo, hodlal se ped
nkolika lety usaditi v Praze, ale pomry neutváily se tak,

aby byl mohl své pání uskuteniti. Za poslední doby do-
ítáme se v nmeckých listech velmi pochvalných úsudkv
o jeho he klavírní. Tak úinkoval v Neustadtu pi koncert
svtoznámé zpvaky Arnoldsonové a zahrál jednu z Fibi-

chových Nálad a Dvoákovu Humoresku. Taktéž v Hanav,
Mnichov a Ulmu docílil velmi pkných úspchu a všude
seznamoval obecenstvo též se skladbami eských mistr.
Doufáme, že udá se brzy píležitost uslyšeti p. Ržiku také

v Praze.
* Píští zkoušky zpsobilosti uitelské ze

zpvu pro školy stedni a ústavy uitelské, též ze hry na
housle, varhany a na klavír na ústavech uitelských konati

se budou pi c. k. zkušební komisi v Praze ode dne 3. bezna
1902 vždy o 3. hodin odpoledne v sále zkušebním „c. k. e-
ského ústavu uitelského v Praze v Panské ulici. Žadatelé
podejtež své žádosti zízené na základ naízení minist. ze

dne 21. srpna 1871 . z. . 107 a opatené vylíením života

a zpsobu vzdlání vdeckého a hudebního, pak prkazem
o dokonaném 18. roku vku, kestním neb rodným listem

a školními vysvdeními, editelství c. k. zkušební komise
pro uitele hudby v Praze, Ferdinandova t. 58-11. nejdéle

do 15. ledna 1902, aby se úkoly ku práci domácí kandi-

dátm ke zkouškám pipuštným v as dodati mohly. Též
sluší složití ped zkouškou u editelství taxu 30 K a 2 K na
kolek.

* Belgie. Koncertní život v Brusselu rozdlen jest

nyní na ti skupiny podle tí orchestr: koncerty konserva-

toe pstují smr písn klassický, ^populární koncerty* za-

vádly do Belgie Wagnera a v poslední dob i R. Strausse,

nejnovjší koncerty pak poádá Ysaye a pstuje zejména
novofrancouzskou a s tím souvisící belgickou školu hudební.

Tento orchestr svou mladostí a temperamentem podobá se

naší nynjší »Filharmonii« a vyniká zvlášt smycovým or-

chestrem (18 prvních houslí). První koncert jeho v íjnu
zahájen byl symfonickou básní (»Symphonie poéme*) od
F. Rasse, pvodní prací, jež ped 2 léty obdržela ímskou
cenu. Skladatel je dosud velmi mlád, obratný prý y instru-

mentaci, avšak neucelený. Na prvním koncertu »Société des
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Concerts Populaires* ízením Sylvaina Dupuise provedena
jiná pvodní práce, Jana Blockxe symfonická báse >La
Fiancée de la Mer«.

* Bulharsko. Stav bulharské hudby shoduje se asi

s naší hudbou kolem r. 1860. Nejlepším odleskem toho je

asopis bulharský »Kaval«, vycházející již druhý rok v Sofii.

Hned 1. íslo druhého roníku pináší Machaovu studii

o samostatnosti bulharské hudby (vzpome lánk o národ-
nosti eské hudby v starém Daliboru). asopis »Kaval« chce
povznésti bulharskou hudbu nejprve národn, odtud studie o ná-
rodních písních, což se odráží i v skladatelské innosti (Macha
sám je skladatelem, naposled vydal Suitu z motiv bulhar-
ských národních písní) a v sbírání písní tch. Na druhé
stran jde mladým bulharským hudebníkm o zvýšení um-
leckého niveau, zejména v sídelním mst Sofii. To se týká
nejprve kritiky, proto p. D. Panajotov v 2. ísle »Kavalu« za-

míil oste proti kritice denních list soíijských. Obrací se

proti píliš blahovolné kritice, jež v každém vidí hned veli-

kého umlce (slena, jež hraje 3—4 roky na klavír, je již

umlkyní atd.). Správn podotýká Panajotov, že to umní
nesmírn škodí, kritická blahovolnost že vede k laxnosti

a nešvarm zejména u výkonných umlc. Zlem, neštstím
národním stane se prý taková kritika, když hudebník jí vy-
chválený opravdu její chvále uví a jde do ciziny. Vznikne
z toho fiasko, jímž trpí nejen tento umlec, nýbrž celá bul-

harská hudba se tím diskredituje. Je to vážný hlas ke kritice,

jakých dnes neslyšeti mnoho. Ze p. Panajotov nevidí tuze
ern bulharské pomry, ukazuje hned v ísle 3. A. Granický
v lánku o sofijskem dvorním orchestru, jenž jest vlastn —
vojenská hudba. Ostatn i v Blehradu je vojenský ráz dvor-
ního orchestru na újmu umlecké jeho výši.

* Rusko. Císaská opera v Petrohrad, jejíž jevišt je

veliký «Mariinský teatr* proti konservatoi u kathedrály sv.

Mikuláše, dostane novou scénu, kdež se budou hrát výhradn
cizí opery, kdežto domácí zpvohry ruské budou nyní ne-
omezen vládnout na hlavní scén. Mimo to dává opery
ruské i lidové divadlo cis. Mikuláše 11., kde bude provedena
opera koncertního mistra tohoto divadla Scheffera >-Cikáni«.

Na tech filharmonických koncertech ízením A. K. Ljadova
provedeny budou novinky Akimenka,, Glazunova, Solotareva,
Kalafatiho, Sokolova, Skrjabina a Cerepnina. Ze starších

skladeb budou provedena díla Borodina, Kjuje, Rimského-Kor-
sakova, Tanjeva a Cajkovského. Z pvodních novinek ko-
morních bude provedeno Solotarovo kvartetto D-moll (op. 5.).

Že tedy bude íseln bohatá, zdá se však, že v ní bude
mnoho plevele. Nelze jinak vysvtlit, pro ruští dirigenti

stále se vracejí k Cajkovského »pathetické«, mají-li tak bo-
hatý repertoir nový. — Petrohrad oslavoval nedávno 1501eté

narození hlavního církevního ruského skladatele Dimitrije
Bortanského (1751—1825), jenž spolu s Mozartem souasn
dlel v Itálii ;

pidržel se novjšího smru, jímž pozvedl chrá-
mový zpv ruský. Z jeho zpv je nejznámjší »Vzývám
moc lásky«. — Edinburgh Review v íjnovém sešit 1901
uveejuje lánek -Recent Russian Music in England« se
zajímavými daty o ruských skladatelích. Mimo Rubinsteina
byli všichni amateui: Balakirev byl autodidakt, Kjuj pro-
fessor opevování na technice Petrohradské, Rimskij-Kor-
sakov námoní dstojník, Musorgský dgtojník Preobrajen-
ského pluku, Borodin chemik, Serov a Cajkovský právníci.

* Švédsko. V král. opee Stockholmské vládne dosud
italská opera v plné moci. Verdi je tu nejoblíbenjší skladatel,

Mascagni hrdinou divadla, nejnovji Pucciniho Bohéma skli-

dila veliké úspchy. Že takový italský nátr jest falešný,

ukázala nejlépe premiéra Wagnerova »Rheingoldu« 26. íjna,
jenž ml rozhodný úspch. Lépe daí se tu koncertnímu
ruchu, a sice domácímu. Adreas Hallén poádaly vlastní svj
koncert (2 povsti Gustava Vasy, Ostrov smrti, Švédská rha-
psodie). Švédský hudební spolek provedl ízením skladatelo-
vým Tóra Aulina tetí houslový koncert (C-moll) a Sindingv
koncert (A-dur). Na prvním koncertu symfonickém, jež se
dávají v opee, provedeno poprvé dílo R. Strausse, a sice

Till Eulenspiegel. Konen filharmonická spolenost švédská
poádala koncert na pamt švédského skladatele Gunnara
wennerberga, jenž 24. srpna zemel. Provedeno bylo jeho
oratorium ^Poslední soud Kristv«. Aulinovo kvartetto dává
letos výhradn Beethovena.

* Uhry. Skladatel hr. Geza Zichy napsal nové drama-
tické dílo »Gemma«, jež je novou divadelní formou : je to

pantomima s mluveným textem (nmecký její titul zní »Tanz-
poeim). Poprvé provedeno bude toto dílo, jež nezdá se být

obohacením hudebních forem dramatických, na pražském n-
meckém jevišti. Národní uherská opera nemla v posledních
létech dobrou povst, což nyní pod iditelem Mészárosem se

obrátilo. Na prvním míst platí to o provedení »Tristana

a lsoldy* s p. Burianem a hrabnkou Vasquezovou v titul-

ních rolích. Pro další mimo jiné pipravuje se též Smetanv
»Dalibor<. Z novinek uherských provedena Julia J. Majora
aktovka >Erzsike« (text podle francouzského od Ant. Radóa),

jež svou lyrickou, nedramatickou fakturou psobila na obe-
censtvo velmi slab. — Koncertní život saisony ohlašuje na

sto koncert (8 filharmonických, 22 komorních atd.) Na druhém
koncertu filharmonickém dávána domácí práce Ferd. Réhaia,

tyvtá orchestrální Suita, po dlouhém ase prý v Uhrách
první skladba, uvádjící do svta opravdový mladý talent

Z virtuos nabývá velké povsti cellista Arnold Zóldesy, žák

Davida Poppera (violoncellisty kvartetta Hubay-Remény-Sze-
rémi-Popper).

* Msto Vratislav platí ron 20.000 marek subvence na

populární koncerty filharmonickému orchestru, aby mohl
poádat koncerty ty za nízké vstupné. Vivat sequens

!

*Mahlerova nejnovjší symfonie (tvrtá) pijata byla

velmi chladn pi pivním provedení (jež ídil sám Mahler)
v pátém koncertu v Kaimových sálech v Mnichov. Obe-
censtvo zejména bylo nespokojeno se zakonením sym-
fonie, sólovým zpvem sopránu. Zdá se, že opravdu snaha
po novosti vedla tu skladatele píliš daleko, na úkor pi-
rozeností absolutní hudby. i jest to programní symfonie ?

Užití sopránového sola by k tomu poukazovalo, v tom pí-

pad však bylo teba program udati.
* Hermann R i 1 1 e r, docent král. konservatoe ve Wrz-

burku, vydá první díl obsáhlé sbírky »Allgemeine illustrirte

Encyklopádie der Musikgeschichte« u M. Schmitze v Lipsku.

Celé dílo rozpoteno na šest svazk. Ritter je známý rege-

nerátor »violy alty«.

Z redakce. Prosíme snažn, aby veškery píspvky,
týkající se redakce (lánky, dopisy, skladby k posouzení,

kritiky, pozvání k pražským koncertm a pod.) posílány byly

pímo redaktorovi do Karlina (Král. t. . 81), záležitostí

týkající se administrace (pedplatné, reklamace, vrácená ísla)

p. M. Urbánkovi (v Praze, Václ. ul. . 21). Zprávy spolkové
zasílány butež p. prof. AI. Rubliovi s adr. c. k. st. pr-
myslová škola v Praze v Betlémské ulici; vci týkající se

hudby církevní p. Ond. Horníkovi, ed. kru v Karlin,

Palackého t. . 20.
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OTAKAR G. PAROUBEK.

Z hudebních djin eského Polabí.

(Dokonení.)

František Petr (jinak František Xaver) Nmeek
(psával se též Niemetschek, ale nikoli Niemtschek, jak

asto Nmci jej píší) narodil se 28. ervence 1766

v Sadsku, kde se doma i ve škole litern i hudebn
vzdlal, studoval latinské školy a universitu v Praze,

záhy povolán za profesora latiny do Plzn, odkudž

brzy pestoupil na Malostranské gymnasium, jsa pi

tom pro odborné své vdomosti i hudebním kritikem

divadelním, stal se doktorem filosofie a povolán na

universitu, kde etl o filosofii a paedagogice (i meta-

fysice), stal se c. k. censorem knih, a to velmi písným,

r. 1811 byl dkanem fakulty filosofické, r. 1818 píše

se cis. radou, jmenován byl též editelem Ústavu pro

hluchonmé v Praze, estným mšanem v Praze

i v Plzni a posléze r. 1820 povolán na universitu do

Vídn, kde dne 19. bezna 1850 u vku 84 let skonal.

Ve svých pednáškách na universit byl smýšlení

konservativního, kterýžto smr setkal se s odporem vý-

teného a oblíbeného myslitele Dra Bernarda Bolzana,

jenž na universit od r. 1805 psobil, ale jsa od roku

1816 hlavn od svého editele fakultního pronásledován,

posléze z naízení ministerialního ze dne 24. prosince

1819 stolice profesorské skuten zbaven dne 20. ledna

1820. Jednání píkré proti Bolzanovi vzbudilo tehdy

mezi posluchai veliké jitení, zaež mnozí z nich

z trestu byli k vojsku odvedeni. A ježto také profe-

soru Nmekovi vina toho se pikládala, tu, a s hu-

debním svtem pražským tém srost! a jeho duší byl,

rozlouil se s Prahou i se svým bytem na Malé stran

v jihozápadním kout proti prelí kostela sv. Mikuláše

a odebral se za svým povýšením do Vídn, kde úpln
zstal vzdálen vlasteneckého ruchu eského. Nebyl
k nmu ani v Praze nikdy pilnul se zápalem tehdejších

eských buditel nedvuje, tak jako Josef Dobrovský,

v jeho zdar. Avšak tak jako v Praze skoro 30 let byl

v popedí hudebních snah a dm jeho stediskem ži-

vota hudebního, podobn i ve Vídni dm jeho po

30 let zstal oteven skladatelm hudebním i výkon-

ným umlcm.

František X. Nmeek, jsa dokonale vzdlán v umní
hudebním a vynikaje jako výtený pianista, pokusil se

o nkteré kantáty, ku kterým sám slova latinská neb

nmecká skládal, naež pátelé jeho text v jazyk eský

pevádli
;
jindy text složiv o prvod hudební se postaral.

Tak nacházím : »Zpiew Národu Czeskeho na den slav-

ného a radostného Narozenj nasseho Krále Frantisska II.

(naroz. 18. února 1768) zpywany w Chrámu Panie

Tegnskym, kdiž Pražska wisoka Sskola tento radostny

den weržegnie slawila, od Schromaždienj wsseho Lidu.

Negprw w Niemezkem Gaziku složeny od Frant. Nie-

mecžka ze Sadský, pak od gednoho dobrého Wlastenze

k Potiessenj Lidu w Czesstinu uwedena. Melodyy složil

Pan Sismayer (totiž Frant. Sssmayer, nar. 1766, zem.

1803) z Wydnie, Žak oneho slawneho a nesmrtedlneho

Mistra Hudby Bohumila Mozarta.« Doba složení

této písn padá nejspíše na rok 1793, nebo dotýká

se francouzské revoluce a svdí o smýšlení Nmekov,
na p. když pje

:

»Pryz! Priz od nás! marný zwuku,

Ossemetna Swobodo

!

W Množstwj Psot a w Smrtj hluku,

Podawa ti zrádnou Ruku
Blažen, bydná Nehodo!

Kr : Prjz ! Prjz od nas prazny zwuku,

Zradna, krutá Swobodo!

Z ostatní literární innosti Nmekovy dlužno uvésti

:

1. »Lebensbegebenheiten des vortrefflichen Men-

schen und Landwirths Franz Wawak, Richters des Dorfes

Milczicz . . . Ein Handbuch fr Laudleute. Prag 1796«,

kteréžto dílo v 1. 1807—9 (3 díly) v Brn vydal Frant.

Fryay s názvem : «Zrcadlo výborného sedlského ob-

cování, pedstavující : Život a píhody . . . Fr. Nováka,

rychtáe ddiny Milic«.

2. Lebensbeschreibung des k. k. Kapellmeisters

Wolfgang Amadeus Mozart aus Originalquellen, Prag

1798 a 1808.

3. Elementa logica in commodum studiosae juven-

tutis Pragae II. Editio 1813.

Spisem prvním postavil rychtái milickému Fraku

Janu Vavákovi ješt za jeho živobytí (žilf 1741— 1816)

nehynoucí pomník, uiniv jej, jak také právem zasloužil,

nedostižným vzorem eského sedláka. Nejvtší však zá-

sluha písluší prof. Nmekovi jakožto kritiku, velikému
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ctiteli — ba zbožovateli a prvnímu obšírnému životo
pisci slavného mistra W. A. Mozarta, s nímž osob-

n byl znám, s nímž, jak se v pamti rodiny » Varha-

ník* zachovalo, zavítal v 1. 1787 a snad i r. 1791 do

Sadská, požívaje tu milého pohostinství » Varhaník

«

i kochaje se v hudebních požitcích tehdy výborné hudby

kostelní i komorní v jich rodišti. I zachovala se tradice

rodinná, že jedenkráte profesor Nmeek poslal bratru

svému skladbu Mozartovu, ješt neznámou, neoznámiv

bratru, í skladba jest, aby ji k uctní vzácného hosta

provedl jako » vložku « pi slavné mši v kostelíku

P. Marie v Lázních. Po mši svaté pak na otázku, jak

se Mozartovi hudba líbila, mistr pochválil, že vše bylo

pkn provedeno, a když byl tázán, jak se mu ona

> vložka « líbila, dodal žertovn: » Provedení bylo zname-

nité, ale skladba nestojí za nic.«

Takovou láskou pilnul prof. Nmeek k slavnému

mistru i k jeho rodin, že nejstaršího Mozartova syna

Karla (nar. 1789, zem. v Milán 1859) v rodin své vy-

chovával, podporován v tom i svakem svým Dr. Karlem

Pinkasem v Praze, kde tento držel dm na dolním

cípu ostrova Kampy. S profesorem Nmekem zavítal

i mladistvý Karel na prázdniny do Sadská, kde pro-

fesor po rodiích ml v 1. 1782—1820 dm ís. 378.

Vdn vzpomíná staiký syn Mozartv po 60 letech

ve svém list daném v Milán dne 4. bezna 1856:

» Pišel jsem do Prahy jako chlapec nezcela osmiletý

anno salutis 1792 a zstal jsem tam do konce 1797.

Vyuování a byt jsem dostával od pana Fr. Nmeka,
tehdy profesora na Malostranském gymnasium, na které

jsem chodil, pozdji profesora pi filosofických studiích,

dvrného pítele Vitásková, virtuosa na piano, který byl

ve službách knížete Lobkovice, a také tehdejšího advo-

káta pana Pinkasa. Tento byl rovnž jako Nmeek
narozen v malém msteku Sadské, nedaleko Podbrad,

kde jsem každého roku trávil blažené prázdniny.* (»Sv-

tozor« 1887, . 48.)

Pátelstvím upímným pilnul prof. Nmeek také

k eskému hudebnímu skladateli Janu Ne p. Vitá-

skovi, jenž tak, jako nkdy Mozart, ale mnohem

astji dlí u bratí » Varhaník «. Zde v dom profeso-

rov den ped poutí v kostelíku P. Marie složil nové

kvartetto »Ave Maria «, které ješt veer nacviil bratr

profesorv Jan Jakub Nmeek, takže druhého dne pi

mši sv. bylo provedeno.

Nejspíše prostednictvím prof. Nmeka vešel i Vi-

tásek v osobní styky se staikým již rychtáem mil-

ickým V a v á k e m, jenž napsal pochod vojenský

'Marš každého echa ctného* proti Napo-

leonu I. K tomuto textu hudbu složil Vitásek, a arci-

kníže Karel dal jej vytisknouti na dvou podélných

listech i s notami ve 100.000 exempláích a rozdati

eským vojínm.

Profesor Nmeek jest prostedníkem mezi Sadském

a Vídní, kde v té dob psobí hudební skladatel

Antonín Diabelli (nar. 6. záí 1781, zem. 7. dubna

1858). Pro nj dal sbírati eské písn lidové

s notami Janu Tadeáši Plakovi, uiteli v Hradištku,

jenž okolo r. 1820 ti kvartové svazky pispním teh-

dejších soused a tak zv. literák sadských, hlavn

Václ. Honíka, Jana Mrázka, Jana Jakuba Nmeka,
Apolináe Paroubka, Václ. Picka uitele a j. sebral,

ozdobn napsal a do Vídn poslal, zaež Diabelli po-

sílal své církevní skladby do Sadská, kde se posud na

kru chovají a hrají.

Prof. Nmeek stává se protektorem »hudebního
institutu « v Sadsku založeného r. 1818 a v dlouhé

ad soused sadských zapisuje na druhém míst a to

esky: »Frantissek Xav. Nmeek, k. cys. radda, doktor

a professor filozofiae na wysokých sskolách Pražských

w Sadský dne 22. Obris 1818*. Na míst 15. po-

depsal se »Johann Witassek Capellmeister an der k.

Metropolitan Kirche zu Prag den 19. November 181 8. <-

Psobení nov založeného spolku hudebního ne-

mlo dlouhého trvání ; nebo poslední len pistupuje

do nho dne 6. ervence 1820, a toho roku z naízení

cis. vlády byl spolek zakázán.

Ale jako druhdy literácké bratrstvo byvši rozpuštno

psobí dále, podobn dje se i nyní hlavn neúnavnou

a nezištnou pílí mladšího bratra profesorova Jana
Jakuba Nmeka, jenž se narodil v Sadsku dne

26. ervence 1768, ml od 27. záí 1797 za manželku

dceru Jana Pinkasa, sestru svrchu zmínného Dra Karla

Pinkasa, sloužil mstu jako dchodní od 1795— 1823,

spolu jsa od 1802— 1830 magistrátním radou, 1830—

1841 purkmistrem, v kteréžto dob jal se spisovati ja-

zykem eským djiny svého rodišt. Zemel v stáí 94 let

dne 24. listopadu 1862 v dom svém ís. 377 na

námstí. *)

Nikdy nebyl ex offo varhaníkem, jen tak slul,

ale takového byl nadání a vzdlání hudebního, že krom
klavíru a varhan vyznal se na etných nástrojích, takže

vyuuje zdarma od r. 1818 až do 1848 mstské i ves-

nické synky, zídil z nich kapelu, která nkdy — staí

i mladí — až do 60 len mla, i zvláštního kroje

užívala. Mnozí z jeho chovanc v cizin i pi vojsku

byli hledanými hudebníky.

O výborném psobení školy » varhaníkovy « svdí
i to, že pi mnohých píležitostech vyuenci jeho ve

*) Dnes ješt vzpomínám milého ddouška, kterak se-

dával na lávce pod mohutným akátem, maje kol sebe hrající

si drobotinu.
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zpvu i hudb odvažovali se na nesnadné skladby hude-

bní vystupujíce na veejnost, a pisatel tchto ádk ješt

slyšel, kterak s nadšením se vypravovalo mimo jiné též

0 koncertní slavnosti, poádané na poest sadského

souseda a obchodníka Frant. Xav. rytíe z Clanner
na Engelshofech, jenž dovršil tehdy dne 15. íjna 1827

padesátý rok vku svého, a jenž již r. 1817 svým ná-

kladem poídil v mst ochotnické divadlo, na

nmž jako ochotník sám hrával, na p. úlohu cis. Jo-

sefa II. v divadelní he » Brambory «, dávno zapomenuté.

I v nov zízeném stánku Thálie platn psobil

jakožto kapelník se svými »vybranými hudebníky«.

Ale nejen na krech chrámu farního sv. Apolináe

a poutního Bolestné rodiky Boží P. Marie, nejen na

procesích a pi veselém reji tanením v mst i v okolí

hraje »banda varhaníkova«, ale i v tehdejších »Lázních«

naslouchají hosté — nkdy až do padesáti koár —
z blízka i z dáli, najm z Prahy, umlým skladbám

tehdy oblíbeným — ovšem pozdji velmi zídka za

osobního ízení mistrova ; ízení obyejn mívá v kostele

p. regenschori Jan Mrázek a jinde též on neb tak zv.

primarius.

Nejvíce však pispla » banda varhaníkova« k vese-

lému ruchu roku revoluního. Denn hudba hrála pro-

vázejíc » národní gardu «, tu poádá »serenadu« purk-

mistrovi Janu Brgermeistru, tu hraje pi svcení pra-

por gardy zdejší i okolních, ano hudba hraje i dne

26. dubna 1848, když na osmi vozích z bor mstských

vezou 72 kmen, ukradených pi dlání díví deputát-

ního za nastalé svobody. Ale » banda sadská« umlká,

když dne 12. ervna do msta pitáhl prapor pšího

pluku Khevenhllerova a eskadrona hulán, a velitel

praporu nabitou pistolí hrozí novému purkmistru Janu

Zvolskému, že jej pi nejmenším nepoádku zastelí.

Nkolik tisíc zlatých stál rok 1848 obec Sadskou^

z ehož lví podíl pipadl »band«. Ano zámožný mšan
Jakub Janák obtoval »muzice« r. 1848 skoro celé

jmní své, dávaje si hráti »so!a«, a jako dobrovolný

1 štdrý »plukovní tambor« s holí tamborskou dávaje

se po mst provázeti, takže na stará kolena chodil

dm od domu znám jsa pod jménem »Kubíek«, jenž

v dobré chvíli notoval si známý menuet Mozartv, který

ho tolik penz r. 1848 stál. Ale byl pi vší bíd
šasten.

Rok 1848 a jeho nezízené veselí zapudilo našeho

konservativního » varhaníka « z innosti jemu oblíbené,

v níž vru dal pevzácný píklad nezištné lásky k umní
hudebnímu i svžesti životní. Teprve v 80. roce

vku svého po 30tiletém psobení louí se mistr se

svou školou, jak se íkalo » sadskou konservatoí*, kde

však jeden mistr uil všemu, maje noty pro své un
hlavn z Pražské konservatoe a chovaje u sebe krom

klavíru a varhan domácích všecky potebné a tehdy

oblíbené hudební nástroje sám. *)

Bohužel, že po jeho smrti rozsáhlá, více než 601etá

korrespondence s bratrem profesorem, s Vitáskem a j.,

spolu veškeré noty zlomysln byly jeho ddicem zni-

eny, ježto jeho jediný syn Jan Nmeek, znalec

hudební a výborný tenorista, smrtí jej pedešel dne

16. ledna 1854 jako soudní adjunkt v Chlumci nad

Cidlinou. Syn tohoto, Karel Nmeek, c. k. sub-

stitut státního návladního v Král. Hradci, muž srdce

pevzácného, zemel, jak se sám psával, jako » poslední

varhaník*.

Nové hudebniny a knihy.

Ruské klavírní novinky. F. Blumenfeld : Deuxime

suit polonaise op. 31., B. Kalafati : La nuit á Goursouf

op. 5., Jos. Wihtol : Dix chants populaires lettons op. 29.

— (Vydání M. P. Blajeva v Lipsku.)

Všechnm tem sešitkm spolená jest vlastnost, dneš-

ním klavírním skladbám, zejména našim zhusta scházející:

pravý klavírní sloh. Klavírní stylisace ruských tchto tí no-

vjších skladatel pímo vyrstá z povahy nástroje, z tech-

niky jeho. Ba o prvých dvou svazcích, o suit Blumenfeldov
a o nokturnu Kalafatiho skoro bychom ekli, že celá skladba,

nejen úprava její zevní, ale i její obsah vyrstá z techniky.

Tik zde stránka zevní, slohová, bohatá a pestrá pevládá nad

skromnjší obsahovou. Blumenfeldova suita staví jako své

tyi vty krakovák, kujavjak, mazurku a polonéz: tedy útvary,

kde obsahov, v taneních rhymech tolikráte již využívaných

tžko být zcela novým a svým. Tím Blumenfeld není. Ale bylo

tu, v tch vychozených kolejích nebezpeí obyejnosti ne-li ba-

nálnosti : Blumenfeld vede si však veskrze se stejnou noblessou,

i jako úinn i vdn a pi tom delikátn stilisující pianista,

i jako jemn cítící, ušlechtilým propracováním poutající hu-

debník stínu trivialnosti prostý, pi tom pak tón národní daleko

plnji vystihující, než západní skladatelé tchto forem. Co
stavby celkové se týe, pkn kontrastují veselý krakováek

a šumná závrená polonaisa s prostými, venkovskými rhytmy

kujavjaku i s melancholickou mazurkou.

Síla Kalafatiho nokturna rovnž neleží v naprosté

pvodnosti i výraznosti myšlénky, než v širokém, krásném

zvuku výborn stupovaném a zase v kod sniv se ztlu-

mujícím : pkné, poetické vystižení nálady, již vyvolává ve

vás vznešený klid letní noci, kdy duše široce se rezezpívává,

aby zmlkla ve sladkém snní, jest prvou pedností psobivé
skladby. Byla-li technika Blumenfeldova pedevším chopinov-

*) Po jeho smrti klavír (spinet), na nmž dle rodinné

tradice slavný mistr Mozart hrával, dostal se darem tehdej-

šímu editeli hlavní školy v Sadsku P. Frant. Walterovi, ne-

dávno (29. íjna 1900) zemelému arcidkanu v Chrudimi,

a ^Mozartovskou sklenku « pkné práce barokové chová pisatel

tchto ádk sám. I to budiž podoteno, že v obci »varha-

ník* mnohé rodiny mají domácí varhany, k nimž na veer

usedal »pantáta« a kol nho rodina i s eledí se shromažo-

vala k veerní pobožnosti, pi emž nesmla scházeti píse

:

»Pod veer Tvá eládka, co slepici kuátka «.
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ská, zde sluuje se tato s vymoženostmi plnozvukého a mk-
kého stylu Lisztova.

Deset drobných písniek lotyšských ukazuje, jaké po-

klady rhytmu skryty jsou v národní tvorb. Stálá zmna
taktu, takty sedmitvrtní, nezvyklá skupenství taktová: vše

to vás zde pekvapuje. A pec plynou ty popvky tak

hladce, tak zpvn ve svých iperných, vtšinou rozkošných

melodiích, jakoby utváeny byly ve formách nejprostší

symmetrie. Harmonické zpracování Witolovo jest stejn

duchaplné jako stylisace klavírní, originelni, ráz melodie

pkn vyvyšující, úinná, leckde ovšem ne práv nejsnad-

njší. Ale pec toho druhu, že možno tyto pvabné drobotiny

i dilettantm vele doporuiti. k. Hoff in e i s t e r.

Chopin: Písn z klavírních skladeb. (Pro vyšší

hlas.) Sbírky -Semper primi< . 28. Nákl. Slovanského knih-

kupectví Jana Housera v Plzni 1901.

Je to pt rozkošných písní, upravených z Chopinových

mazurek (op. 28 . 7., op. 33 . 2., op. 68 . 2., op. 30 . 2.,

op. 6 . 1.) Pavlínou Viardotovou, dcerou španlského pvce
Manuela Garcie, s níž setkal se Chopin za svého pobytu v Paíži.

Chopinovo skromné, nesmlé vystupování, melancholický rys

v jeho povaze, jemuž dostávalo se vždy výrazu i v jeho

skladbách, a konen i sympatie k Polsce a jejím emigrantm,

to vše uinilo jej pravým milákem aristokratických a um-
leckých salon paížských, zvlášt pak dámského svta.

Viardotová, jako všechen tehdejší svt, podléhala kouzlu

polského romantika a pilnula k jeho hudb, neopomíjejíc

tžiti z ní pro svoje umní. Byia znamenitou interpretkou

jeho » Polských písní*, ale ponvadž zásoba jejich záhy byla

vyerpána, pipadla na myšlenku uprtviti písn z klavírních

jeho skladeb. Pi známé melodinosti, zpvnosti mazurek

a polonéz Chopinových, v nichž ozývá se všecka jeho citlivá,

slovanská duše nákem po ztracené vlasti, smutkem po uply-

nulém štstí, beznadjí, sladkými upomínkami na comov,

bolestí lásky a jejím štstím, skonila tato práce s dobrým

výsledkem a byla pízniv pijata i v Chopinov vlasti, kde

již podobný pokus uinn.
Viardotová obratn dovedla tžiti z Chopinova pokladu.

Písn v její úprav podržely všecko kouzlo chopinovské

romantiky. Ti písn, publikované v tomto sešit, jsou vý-

kvtem celé její sbírky. Upozoruji pedevším na . 3. Ptáe
a . 5. Lásky bol, jež ukazují zvlášt šastnou ruku. Ovšem
že dávná tato pvkyn, o níž fama praví, že bez námahy
zpívala Beriotovy houslové koncerty, mla na mysli svj

hlas a poítala s jeho effekty. Proto písn, peplnné kolora-

turou, dlají vtší nároky na pveckou erudici interpretky.

Snad se s nimi setkáme na koncertním podiu, tím spíše,

ponvadž dámy, pstující koloraturu, nemají, jak známo,

velkého výbru ve své literatue. Peklad J. Neasa a H. Šikla

jest vhodný. M. trnáctý.

H. Rietsch : Die Tonkunst in der zweiten
Hálfte des neunzehntenjahrhunderts. Leipzig.

Breitkopf & HarteFs Sammlung musikwissen-
schaftlicher Arbeiten von deutschen Hochsc hu-

len. 111. Bd. 1901.

Mezi nkolika spisy, jež povstaly nedávno za píinou

konstatování vývoje hudby v minulém práv století, zaujímá

tato kniha zcela zvláštní místo. Vypisuje jednak jen polovici

minulého století, jednak nepodává svou látku postupným

líením innosti skladatel v chronologickém poadu. Spiso-

vatel chtl tu podati pouze výpis moderní techniky skladatel-

ské. Z té píiny bylo mu poíti až teprve vystoupením

Wagnerovým v letech 50tých a knihu rozdliti dle rzných

oddíl techniky. Projednává tu postupn za sebou harmo-

niku, tonalitu, vedení hlas, imitatorní formy (kanón, fugu),

rhytmiku, takt, formy, figuraci, závry, orchestrální a vokální

hudbu, notové písmo a reprodukci v moderní dob.

Vše jest psáno velmi vcn a opravdov. Na každé

stránce cítíme, že k nám mluví dkladn vzdlaný hudebník.

Poukazování na mnohé obdobné momenty z historie hudby
(ku p. prokatalexis, proporce, hemiola, musica ficta z ecké
a stedovké theorie hudby, citát z Muffata, doklady z Jos-

quina de Prs a j.) svdí, že spisovatel jest i znamenitý

historik. etnými citáty z literatury (hlavn nejmodernjší)

nabývá kniha rázu písné vdeckosti. Jedinou vadu bych to-

muto spisu vytkl a to pouze formální. Spisovatel libuje si

v rozsáhlém rozboru skladeb, jichž jednotlivé souástky mají

za úkol objasniti vývoj njakého oddílu technického. Tak

na p. za píinou objasnní prodlevy rozkládá ze široka na

osmi stránkách (str. 58-63) jednu etudu Lisztovu a pod.

Tím se pehlednost díla zbyten ruší. Myslím, že by stailo

uvedení jen tch moment, na nichž v tom neb onom pí-

pad nejvíce záleží. Obsahov jest tato kniha velmi cenná

a doporuuje se hlavn tm, kdož obeznámili se dkladnji

s theorií hudby a chtjí seznali stav nejmodernjší techniky

hudební. Jan Branberger.

Národní divadlo.

Na míst »Dona Juana«, jehož nov pipravované

pedstavení se churavostí p. Klimentovou zdrželo, objevil se

prozatím na scén Síraussv »Netopýr«. Dílo má své skvlé

stránky: celý mkký, lichotný, smyslný a svižný pvab valí-

kem se kolébající Vídn, všechna pna, jíž perlí se šampaská
íše její rozdovádné bujnosti, všechny zvuky, vn a barvy

msta nad modrým Dunajem jsou v té hudb. A je v ní

iieuhasínající zápalná jiskra, jíž obecenstvo neoddává a jež

vás, teba tváíte se vi operet sebe nemilostivji, chytá.

Chytla i tžkomyslného samotáe Brahmse.

Peplnné divadlo pijalo ovšem staré známé melodie

i tenkrát s obvyklou velostí. Provedení konen uznání za-

sluhovalo : byiof pipraveno s pelivostí, jež mén závažným

dílm bývá vnována daleko menší mrou ; celek byl hladký,

až na menší nedopatení, orchestr slušn nuancoval. Sloh

díla na scén ovšem siln kolísal mezi slohem opery,

ponkud tžkým pro operetu, a lehkým operetním tonem.

Slena Kubátova pirozen pidržovala se spíš prvého ; ne

ostatn v neprospch ist hudební stránky díla, která v ope-

ret traktováním píliš lehkým leckdy bývá ubíjena ; pí. Háj-

kové byl pravý ion taneních rhytm Straussových ovšem

bližší. Slabý byl princ Orlovski sl. Fabiánovy. Postava k smrti

se nudícího lovka na scén nesmí stejn k smrti nudit

posluchae. K. Hoffmeistejr.

Koncerty.

Druhý abonentní koncerteskéFilharmonie
vábil pedevším vzácnou novinkou : Foerstrovým náladovým

obrazem Mé mládí«. Skladba tato snesla by právem i titul

symfonické básn, nebo*, a tu není vlastního dje, pece je

skladba ta komponována nejvýše dramaticky.
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Zakládá se na dvou motivech, první bujný, svží re-

presentuje mládí »s celou jeho svžestí, bezstarostností, d-
vrou a troufalostí«, jak praví sám skladatel. Druhé thema

kantilenové je motiv lásky v nejširším slova smyslu, vše-

obecné touhy, jež mládí tak vyznauje. Toto thema se rzn
mní, zejména nabývá tepla a velosti v motivu ( con calore )

matiny lásky. Zde zpívá orchestr k nám s takovou nhou,
vroucností a vzntem, jak dnes ne mnoho slyšeti z orche-

strálních novinek.

Poíná bujným motivem mladosti, jenž se spojuje

s motivem lásky. První známky dissonance života nejsou

hluboké, motiv matiny lásky zaplaší je všechny svým moc-

ným melodickým vzepjetím. Ani škola (fugato) nezapudí

bujného motivu mládí, jenž nenáhle mohutní, vážní až v ka-

denci F-dur, naež vše láme se v klamném závru : matka

zemela. Nyní podal Foerster silný dramatický eífekt, jenž pi-

pomíná nezapomenutelnou scénu na konci druhého aktu jeho

krásné >Evy : nad znieným Samkem, jemuž Eva s Mankem
prchla, zní v nejvtším ff motiv rodinného blaha. Zde pak

po smrti matin hluboce otese posluchaem bujný motiv

mládí: dít brzo vzpamatuje se z tžké rány, jejíž dosah

nezná, jen z dáli tuší. Tím docílil Foerster i krásného za-

okrouhlení. Motiv mládí narazí nicmén nyní hned na pe-
kážku, motiv mateské lásky klesá v hlubokou polohu a ztrácí

se, ímž skladba vyzní.

S dvrou ekali jsme na toto nové dílo Foerstrovo

a neklamali jsme se. To, co Foerstra vyznauje, jeho zásadní,

opravdová modernost, jež vychází z toho, co je tu nejnovj-

šího, jeví se i v nové jeho práci v plném lesku. To opravdu

skladba dvacátého století. Páli bychom si, aby tento

historický symbolismus uplatnil se na celé áe, aby Foerster

byl v dvacátém století »ten, jenž pijití má«. Nyní zatím

dovolíme si otázku : lze se tšiti na nové opravdové hudební

drama? Snad na Vrchlického »Jessiku«?

SI. Volavá, která zahrála ajkovského druhý klavírní

koncert, vyniká energií a vytrvalostí u klavírních virtuosek

velmi vzácnou a uspokojila zcela i pednesem mimo ne-

pirozené vyrážení posledního tonu v pasážích.

Mimo to provedena Dvoákova Symfonie z F-dur, pe-
dehra k Meistersingrni a (po našem soud zcela zbyten)
Lisztova Uherská rhapsodie (druhá). Koncert dirigoval pan

O. Nedbal. Dr. Zdenk Nejedlý.

Feuilleíon.

Varšavská Filharmonie.

Bylo to asi v lednu 1899, kdy polské listy poí-
naly pinášeti zprávy o nov chystaném hudebním pod-
niku ve Varšav. Vyskytla se totiž myšlénka, zíditi

v tomto mst Filharmonii, která by poádala velké

koncerty orchestrální za spolupsobení pedních umlcv
evropských, a to s vlastním orchestrem a ve vlastní

budov, vyhovující pomrm varšavským.

Myšlénka tato pijata na všech stranách velmi
sympaticky. Poukazováno k tomu, že Varšava, jakožto

jedno z velikých mst evropských, nemže obejiti se

bez této instituce. Až do té doby i v zimní saison
trpce se pocioval nedostatek koncertv orchestrálních,

ba velké koncerty vbec trply tím, že nebylo pim-
ené místnosti. Ponvadž hudebníci nenacházeli zamst-

nání doma, bylo jim utíkati se za hranice, a tím ztrácen

duševní kapitál. Ježto pak nebylo velkých a dobrých

vzor, nerozvíjelo se ani hudební umní náležitou mrou,
a mnohá hivna ležela ladem, která by za jiných okol-

ností znaný zisk byla vydala.

Brzy nebylo pochyby, že podnik se zdaí. Pedevším
ujal se ho organisátor nad jiné obratný a ilý, pan

Alex. Rajchman, vydavatel a redaktor >Echa muzycz-

neho.'< Jeho piinním podailo se sestaviti finanní

družstvo, získati potebné kapitály a vypracovati stanovy,

jež by všecky interessované kruhy uspokojily. V družstvu

bylo z poátku 15, pozdji 18 osob (mezi nimi osm
šlechticv), a poátený kapitál obnášel 72.000 rubl,

z nichž 12.000 náleželo jmní výdejnému, 60.000 fondu

garannímu. Ale již koncem února r. 1899 spoleenstvo

toto petvoilo se v akciovou spolenost s kapitálem

500.000 rubl.

Zajímavý jsou nkteré odstavce ze stanov této spo-

lenosti. Základní kapitál rozdluje se na 1000 akcií

po 500 rublech. Který akcioná odebée nejmén 10

akcií (v cen 5000 rubl), má právo na doživotní bez-

platné místo v koncertech Filharmonie. Toho práva

nelze penésti na osobu jinou leda postupem všecli

akcií. Z istého zisku odete se 5% na kapitál základní,

5% na prvotní cenu stavby a 10% na ostatní majetek

až do úplného vyrovnání. Pak náleží akcionám podíl

až do 5%, a zbude-li ješt nco, užije se toho na sti-

pendia, vypisování cen, ' vydávání not, vbec na pod-

poru hudebního umní. V odstavci 3. zvlášt se vytýká,

že pi koncertech populárních nesmí se za sedadlo více

požadovati než 75 kop.

Staviteli Koziovskému uloženo, aby vypracoval

plány a provedl budovu v 16 msících. A stal se div,

neslýchaný div. Stavitel provedl svj úkol — o 14 dní

díve. A byla to práce nemalá, zbudován palác, který

jest ozdobou msta a krásným pomníkem polského

umní. Stavba jest provedena ve slohu renaissanním

a upomíná (hlavn ve stední ásti fronty) živ na naše

Národní divadlo. Veškeré místnosti zaízeny jsou po-

hodln, ba nádhern, Siemiradzki, Jasiski, Strzatecki

postarali se o skvostnou výzdobu malískou. Hlavní sá!

má 1914 kesel, totiž v pízemí 1236, na balkon 510,

na galerii 168. Mimo to jest tam malý sál na 500 osob,

krásný foyer, kabinety pro editele hudebního i editele

zaizujícího, jakož i tyi pokoje pro orchestr a obvyklá

ekárna koncertní. V hlavním sále postaveny jsou velké

varhany s pohonem elektrickým, jež zbudovala firma

Walckrova z Ludwigsburku.

Velkou péi vnovalo zaizující komité sestavení

orchestru. editelem jest Emil Mlynarski, kapelníkem

Karel Procházka z Vídn. Koncertními mistry : pro první

housle náš krajan J. Buchtele, pro druhé . Fitelberg,

pro violu L. Fischer, pro cello zase náš krajan Bedich
Váška, pro kontrabas H. Berger z Mnichova, pro flétnu

B. Davidsen z Christianie, pro oboe A. Romanelli

z Parmy, pro klarinet P. Ricci z Parmy, pro fagot

Sam Meerloo z Amsterodamu, pro lesní roh Mimo
Alberghi z Bologne, pro trubku E. Trognier z Bruselu,

pro pozoun Arn. Dehmel z Lipska, pro harfu Louisa

Cimminiová z Milana. Jak vidno, sebrán orchestr z celé

hudební Evropy. Z ech nacházíme tam (dle oficielního

seznamu) ješt houslistu Karla Procházku z Prahy
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(osoba jiná nežli svrchu uvedený kapelník) a Jana
Range — Šmigielského, varhaníka a bibliotekáe, u nhož
výslovn uvedeno, že je z Prahy eské. Smycový
kvartet pro komorní koncerty tvoí : Jan Buchtele, Pavel

Kochaski, Emil Mlynarski a Bedich Vaška. Všech
lenv orchestru jest 72 ; mimo to angažován jest

stálý doprovaze na klavír a varhaník.

Dne 5. listopadu 1901 budova Filharmonie byla

biskupem Ruszkiewiczem vysvcena, a hned po té konal

se první koncert. Program sestaven byl výhradn z pol-

ských skladeb : Želeski, Stojowski, Moniuszko, Pade-

rewski, Noskowski a Chopin byli v nm zastoupeni

;

klavírní ást hrál Paderewski. Koncert tento byl krás-

ným zaátkem krásného pokraování.

Produkce Filharmonie Varšavské jsou patera druhu.

Pedn konají se velké symfonické koncerty abonentní.

Pro letošní saisonu ureno jest jich (do 21. bezna)
deset, a úinkovati pi nich budou (dílem již úinko-
vali) : Paderewski ; Bandrowski a Barcewicz ; Auer
a Rosenthal ; Kruszelnická a Ysaye ; Belincionová a Sto-

jowski
;

Bolská, Floryaski a Michalowski
; Consolo,

Hecking
; Jaczynowská a Marteau ; Reisenauer ; Marxová

a Sarasate ; v posledním koncert provedena bude
Beethovenova Devátá. Po druhé jsou veery filharmo-

nické s rozlinými sólisty. Takovýchto veer bude 24
(vždy v úterý) a úinkovati budou mimo jiné : Grún-
feld, Buchtele, Hubay, Pauer, Váška, Myszuga, Nissen-

Stoneová, Naval a Orieg. Po tetí poádány budou
koncerty populární (v sobotu, nedli a ve svátky), cel-

kem 50. Dva koncerty (15. list. a 16. pros.) byly mimo-
ádné za spoluúinkování M. Rothmúhla a P. Sarasata.

Konen jest osm veer kvartetních.

Podotknouti dlužno, že všecky lístky na koncerty

abonentní ihned byly rozebrány, a že i pro veery
filharmonické rozprodávají se vstupenky v pedplacení.

ást tchto koncertv jest již vykonána a mla
znamenitý úspch umlecký, zcela taký, jakého zakla-

datelé oekávali. Pejeme tohoto hudebního vítzství

bratím Polákm a ovšem bychom si též páli

Ale na dodávati morálku, která pece jest až píliš

patrná. L. Dolanský.

Hudba církevní.

I^ové hudebniny.

Novotný Vladimír: Vánoní mše. Nakladatel
Lud. Pazdírek v Olomouci.

Hudební nakladatel Ludvík R. Pazdírek v Olomouci
dokázal vydáním celé ady dobrých menších skladeb (od J.

apky-Drahlovského, Boh. Jeremiáše, J. Piherta, Jos. Cyr,
Sychry a mn. j.), zvlášt pak publikováním znamenité a skvostné
mše »In honorem sc. Theodori« od Jos. Nešvery (omylem
uvedeno v posledním ísle »Dalibora«, že vyšla u Prombergra),
velmi cenné mše »In honorem sc. Joanni Nep.« od Ferd.

Vácha a. j., že má dostatek vybroušeného vkusu a hojnost
pravých pramen pro skladby bezvadné, doporuení hodné,
zajímavé, ba i vynikající. Nepochopujeme proto, z jakých
dvod odhodlal se vydati svrchu uvedenou »Vá noní
mši« (pimenjším byl by snad název »6 vánoních sbor«
neb pod.) pro smíšené hlasy, varhany, smycové
nástroje a 2 klarinety neb (?!) lesní rohy od Vla-
dimíra Navrátila.

Nechceme popírati, že by snad nebylo ve skladb té

tu a tam myšlénky dobré, le musíme p. skladateli upímn

raditi, aby hledl si osvojiti díve dokonalou znalost všech
hudebních nauk, jichž ku komponování i sebe menšího díla

je nezbytn teba.
Od p. Pazdírka pak pevn oekáváme, že bude se píšt

po novinkách ohlížeti výhradn jen u skladatel opravdových
(jichž je pece na sesterské Morav hojnost, jak starších, tak
i mladších) a zanechá nejistých pokusu s diletanty.

Úmrfí.

Ve Voticích u Tábora zemel o svátcích vánoních dne
26. prosince p. Jakub Hruška, ídící uitel ve výslužb v 85.

roce vku svého. Odešel opt jeden zvlášt zasloužilý, milý
a bodrý staeek z ídnoucích již ad onch rázovitých »kan-
tor-hudebník«, kteí tlem a duší oddáni bývali hudb
(zvi. církevní), kteí s pílí mravení opisovali celé spousty
mší a vložek, jimž nebyl žádný hudební nástroj — a smy-
cový af dechový — cizím, jichž nejvtší radostí bývalo, pro-
vésti nkteré obtížné, vynikající hudební dílo na kru chrá-
movém. Jakub Hruška byl více než 40 rok uitelem a editelem
kru v nepatrné vesnici Kozmicích (na Benešovsku) a pro-
vozoval na kru svém velmi zdaile se zvláštní zálibou
skladby starých mistr eských. Budiž mu zem lehkou

!

Osobní zprávy.

Zatímním zástupcem churavícího prof. K. Steckra pi
kostele a klášterní škole Uršulinek v Praze (Ferdinandova t.)
jmenován byl editel kru na Smíchov Eduard Tregler.

Frant. Maršík, varhaník pi hl. farním kostele sv.

Mikuláše na Malé Stran v Praze, ustanoven byl (po ed.
J. Maýrovi) uitelem zpvu pi c. k. vyšší es. reálce malo-
stranské.

Zprávy z našich kr.
Karlín. Dne 29. prosince: Mše »Sc. Ignatii« op. 69

z C-dur od J. Grubra; graduale a offertorium od O. Hor-
níka, Pange lingua z D-dur od J. C. Sychry; po mši »Narodil
se Kristus Pán« od Arn. F. Tovaovského (vše pro smíš.
hlasy á capella.)

Dne 31. prosince (odpoledne): skladby pro sola,

smíš. sbor, orchestr a varhany: es. pastorella z A-dur od
Jos. Ant. Seelinga (r. 1710) ; Tantum ergo z C-dur od Šim.
Sechtera (r. 1788); »Te deum laudamus« z C-Dur od V.
Hausmanna; es. pastorella z C-dur od R. Fhrera (r. 1807).

Dne 1. ledna: Mše . 2. z G-dur (pro smíš. sbor
á capella), Graduale »Dies sanctificatus« a Offertorium »Tui
sunt coeli« (pro soprán, oboe a varhany), a Pange lingua
. 5. z Es-dur od O. Horníka. Po mši es. pastorella od
Jana Jak. Ryby (r. 1765).

Dne 5. ledna: Mše z C-dur od J. . Drahlovského

;

Graduale a Offertorium od Kašp. Etta; »0 salutaris hostia«
od Ot. Smolíka

;
Pange lingua od Fr. Reisingra ;

po mši
»Pastýi zpívejme* od J. Kížkovského.

'Praha. V k o s t e 1 e Tý n s k é m dne 31. prosince:
»Te Deum saeculare« z D-dur a Pange lingua z A-dur
(smíš. sbor a orchestr) od Václ. B. Jandy.

Dne 1. ledna: Mše »Sc. Luciae« pro smíš. sbor, de-
chové nástroje a varhany od Dra. Fr. Witta

;
Graduale, Offer-

torium a Pange lingua od V. B. Jandy.

Zprávy spolkové.

Pražský 3-flahoI mezi jednotami pveckými, jež letos

pekroily své tyicítiletí, plným právem nejvtší budí zájem,
a proto mu vtší pozornost vnujeme. — Pražský »Hlahol«
vznikl jako celá ada ostatních spolk pražských z pouhé a
nutné poteby národní; sledujme jen kronikáe, který vznik
»Hlaholu« takto zaznamenal: »V dobách, kdy uvdomní
národní poalo si u nás pdy dobývati, byl esky zpv prvním
initelem, který to, co býti mlo, plnou mrou uplatoval,
a tu obzvláš mužský zpv sborový. V prvních msících roku
1861 byl hlouek nadšenc, kteí se k pstní eského zpvu
sborového v Praze scházeli, dosti skromniký a v ele hlouku
toho byl pvec z milosti Boží J. L. Lukeš

;
plo a cviilo se
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»u Raisman* jeho vedením piln a pozvolna uzrála myšlénka,
seskupiti se ve spolek, který by na základ stanov svou in-
nost mohl rozvinouti daleko volnji a rozmrnji. V íjnu
1861 byly však teprve stanovy úedn potvrzeny a pvecký
spolek »Hlahol«, v ele maje významné heslo »Zpvem
k srdci, srdcem k vlasti !« zapoal blahodárnou innost svou,

a cílem svým si pstování sborového zpvu, církevního i svt-
ského, hlavn ovšem eského a slovanského, uinil ; že i p-
stování vzájemných styk s ostatními spolky pveckými, pod-
porování všech snah umleckých a tak pod. za cíl svj
si byl již i v prvních poátcích svých uinil, neteba ani

pipomínati. První výbor skládal se z I. J. knížete Rudolfa
z Taxis jako starosty, J. L. Zvonae jako jeho námstka,
Lud. Procházky jako jednatele, Ferd. Hellera a J. L. Lukeše
jako sbormistr a len H. Tennera, Fr. Pivody a Jos. Srba
(Debrnova)«. V roce 1862 vystoupil »Hlahol« jako spolek
poprvé a sice dne 16. února; poádali toho dne v Žofínském
sále svou první veerní zábavu, v níž pedneseny byly tyto

mužské sbory: »Slovan« od Knahla (po adu let myln Va-
šákovi pipisovaný, kteráž chyba i do jiných než eských
sbírek sborových byla penesena), »Zárlivý basa« od Zvo-
nae, »Moravská kadryla* od Hellera, »Vltava* od Vogla,
»Pomoc pro náramnou lásku« od Lud. Procházky a »Tšme
se blahou nadjí* od Krova-Hellera. A »Hlahol« mohutnl,
rostl a hrdinn pestál i léta, jež nikterakž pospolitému zpvu
nebyla píznivá, a i dnes estn stojí v ele eských jednot
pveckých, s nadšením prapor té národní práce v ruce tímaje,
která srdce šlechtí, mysl povznáší a hudebnímu umní eskému
vavín dobývati pomáhá. A v popedí »Hlaholu« jako um-
letí jeho vdcové byli za uplynulé tyicítiletí vždy mužové,
jež k chloubám svým nejvtším ítáme! Po Lukešovi a Helle-
rovi pišli Kaván, Smetana, Bendi, Klika a Knittl. A v únoru
t. r. oslaví »Hlahol« své tyicítiletí významnou produkcí, jež

bude odleskem celé jeho dosavadní innosti a obrázkem
dosažených dosud cíl a etap. ^Koncertní veer« dne 22. února
t. r. bude tídílný. V I. oddlení opakováno bude pt ísel
z poadu první zábavy z r. 1862 a sice Jahnv »Proslov«
recitovati bude Karel Šimanovský, recjtátor jeho i z r. 1862,
mužské sbory »Slovan« od Knahla, »Žárlivý basa« od Zvo-
nae, »Mor?vská kadryla« od Hellera a »Pomoc pro náramnou
lásku « ; dirigenty tchto sbor budou pak první sbormisti
Hlaholští, Ferd. Heller a J. L. Lukeš. V II. oddlení budou
provedeny ženské sbory od Knittla (dirigent Karel Knittl),

Kliky (dirigent J. Klika), Dvoákovy ^Moravské dvojzpvy®
(dirigent J. Klika ; vybrány ty, které v Hlahole dosud zpí-

vány byly nejastji), smíšené sbory »Zlatá hodinka« od Bendla
(dirigent K. Knittl), a Smetanova »eská píse « (orchestrální
prvod provede »Ceská Filharmonie*). V oddlení III. vedle
mužských sbor »Na Prahu« od Veita, »Odvedeného prosba*
od Kížkovského a »Vlasti« od Tovaovského, pednese »eská
Filharmonie* vybrané skladby od Blodka, Dvoáka, Fibicha,
Rozkošného a Smetany. Vedle jubilant-dirigent : Lukeše,
Hellera, Knittla a Kliky dirigovati bude Hlaholský sbor
Karel Douša. Staniž se únorová Hlaholská ^Koncertní zá-
bava* dostaveníkem všech, kdož jsou upímnými páteli
eského zpvu sborového a kdož s úastí sledují výkony
našeho »Hlaholu«! r.

"Plzeský Jilabol vedle výroní zprávy za rok 1901
ítal v tomto svém 39. roníku estných len 6, zakládají-
cích 12, pispívajících 292 a inných 191 (62 soprán, 39
alt, 18 tenor I., 22 tenor II., 24 bas I. a 26 bas II.).

Starostou byl JUC. Jos. Foman, jednatelem Jos. Vavínek,
sbormistry Norb. Kubát a Ben. Nekola, pokladníkem Frant.
Kinzl a ve výboru zasedali G. Schiller, K. Schwarz, Jan Ko-
níek, Frant. Chott, Jos. Bierhanzl, C. Suda a Dr. V. Peták.
— V roce 1901 poádal »Plzeský Hlahol* 3 koncerty,
1 koncert populární, 1 koncertní zábavu, 3 pvecké veírky,
3 výlety a úinkoval 17krát pi koncertech jiných a provedl
pi tom sborové skladby od Bendla, Zamrzly, Martinovského,
Knittla, Weise, Strébla, Drahlovského, Kubáta, Smetany,
Pally, Prause, Dvoáka, Nápravníka, Musila, Mysliveka,
Foerstra ml., Nebušky a- Saint-Saense a sice 24 sbor muž-
ských, 5 sbor ženských a 6 sbor smíšených. Celkový pí-
jem inil 6364 K 69 h a vydání 5004 K 61 h.

j-tuciební pehled 'Prahy a venkova.
Jiradec Jindichv. »Veer písní* koncertní pvkyn

Nay Menšíkovy dne 28. prosince 1901. Sólové písn

od Griega, ajkovského, Dvoáka, Nováka, Schumanna,
Brahmse, Scarlattiho a Haendla ; vedle toho také »Bergeretty«.

U klavíru Kar. Leitner. — Jfradišf Mnichovo. Koncert
pvkyn Nay Menšíkovy dne 5. ledna 1902. Sólové
písn od Haendla, Scarlattjho, Secchiho, Schumanna, Fisch-

hofa, Nováka, Dvoáka, ajkovského a Griega ; mimo to

»Bergeretty» z 18. století. — U klavíru Kar. Leitner. —
Olomouc. Koncert »Zerotína« dne 14. ledna 1902. Smetana:
»Rolnická«, mužský sbor; Bendi: »Zlatá hodinka*, smíšený
sbor. (Oba ídil A. Petzold.) » Koncert* pro housle od Saint-

Sanse, »Arii« a »Preludium« od Bacha, »Nocturno« a
»Tarantellu« od Ondíka a »Fantasii« od Paganiniho pro
housle

;
pednesl c. k. dvorní virtuos František Ondíek.

U klavíru R. Bass. — "Plze. Koncert ^Sdružení eských
žurnalist* dne 3. ledna 1902. Naa Menšíkova zapla
písn od Nováka, Schumanna, Brahmse a adu francouzských
»Bergerett«; Jar. Kocián zahrál Ernstv houslový koncert

z Fis-moll a »Adagio« a »Rondo« od Paganiniho; Otakar
Maák zapl Bendlovu arii z -Leyly* a národní písn ;

prof.

Kónig pednesl »Notturno< pro oboe od Rozkošného a

»Concertino« od Robina. — U klavíru Mojm. Urbánek
a A. Tichý. — Strážnice. Koncert pvce Hanuše Laška
dne 5. ledna 1902. Sólové písn od Tostiho, Aettera, Fibicha,

Hellmunda, Stolberga, Kovaovice, Maláta, Smetany a ada
nár. písní. — Krom toho zahráli pp. Nosek (housle) a Da-
vídek (piano) Griegovu Sonátu z C-moll a Wieniawskiho
»Upomínku na Moskvu«. — Turnov. -Veer písní* Nay
Menšíkovy dne 6. led„na 1902. Sólové písn od Griega,

Schumanna, Dvoáka, ajkovského, Rachmaninova, Kjuje

a francouzské »Bergeretty«. — U klavíru Karel Leitner.

Rzné zprávy.

* Z Fibichovy pozstalosti. Mimo písn,
jichž je na sta, zstalo po zvnlém mistru v rukopise

5 klavírních skladeb nazvaných »Malíské studie*. Zde Fibich,

vtlený hudební pokrok, pokouší se opt o zajímavou novotu

:

píše hudbu k obrazm, ne však ve smyslu hudební illustrace,

nýbrž podává svj dojem, jejž v nm obraz vzbuzuje. Jsou
to: 1. Ruysdaelova Lesní samota* (hrána prof. Trnekem
na veeru, poádaném Umleckou Besedou po smrti Fibi-

chov), jež podává další ukázku známé Fibichovy poesie

pírody. 2. Bruegelv »Spor mezi masopustem a postem*,
skladba plná nevázanosti a bujnosti, v niž zaléhá vážný po-
chmurný ton postu, jenž sice zvítzí, v pp se však ztrácí.

3. Fiesolovo »Kolo Blažených*, nejkrásnjší skladba tohoto
cyklu, psána ve form staré hudby polyfonické (Fiesole žil

v 15. stol.), pi tom však prodchnuta nhou specificky Fibi-

chovské melodie. Hlavní motiv zpvu andlského perušován
vážným energickým chorálem. 4. Correggiova Io a Juppiter,

jejíž hned první takty (hlavní motiv) jsou vzorem polyfonické

práce. 5. Watteau, skladba záící vtipem a rozmarem, plná
Watteauových kudrlinek, ve stilu nkolika tanc z doby rokoka.
— Nco zcela nového byl by podal Fibich též v zapoaté již

tvrté symfonii (»Alpská symfonie*) a zejména v nové zpvo-
he, jež mla esthetiku zpvohry pipravit o jeden pedsudek,
tak jako »Hippodamie« zniila pedsudek proti scénickému
melodramatu. Smrt tomu zabránila na nenahraditelnou škodu
umní hudebního. Ndlý.

* Prof. Jaroslav Goll ve »Wiener Abend-Postu*
uveejnil sta vnovanou knize prof. O. Hostinského » Bedich
Smetana a jeho boj o moderní eskou hudbu «, kde podává
pro nmecké tenáe struný pehled Smetanova boje zárove
s náležitým zetelem k zásluhám prof. Hostinského. Není
nezajímavo konstatovat, že první, kdo tu pedkládá Nmcm
djiny Smetanovy hudby a jeho doby, je — professor
historie.

* František Ondíek dokonil práv smy-
cový kvartet. — Zítra (v nedli dne 12. t. m.) o 4. hod.
poádá v Rudolfin produkci, pi níž mimo Beethovenv
koncert, jak známo nejlepší, ba nevyrovnatelné své íslo,

pednese také koncert Saint-Saensv, jedno z nejvýznanj-
sích dl moderní houslové literatury francouzské. Spolu-
úinkovati bude pianista pan Bass, rodilý z Plzn, který za

nedlouho povolán bude na vídeskou konservato za pro-

fessora hry klavírní.
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*
J.
Miroslav Weber se stal pivním konc. mistrem

král. dvorního orchestru v A4nichov po smrti prof. Bennona
VValtra. Professura houslí na akademii hudební není dosud
obsazeua.

* Jak se dovídáme z »Echa muzyczneho«, bude na
jevišti našem vystupovati v msíci dubnu a kvtnu prima-
donna opery lvovské sl. Bohussová. Kritika polská chválí

hlavn neobyejný dramatický talent této dámy, která v Pa-
derewského opee »Manru« slavila triumfy.

* Nové opery. Milánské divadlo La Scala pipravuje
novou operu Franchettiho »Germanii.« — V únoru provedena
bude ve Varš v Noskowského práce »Swieto ognia« na text

Pražmovvského. — »Krysta< jest titul opery, kterou kritik

a skladatel lvovský St. Niewiadomski napsal na slova Marie
Konopnické. — Také známý virtuos Raul Koczalski dokonává
operu, která ješt v této saison bude vypravena. — »Ma-
rienkind« nazývá se tíaktová novinka od Ed. Behma. Dílo
skládá se z pedehry (s prologem) a z legendy. Báse na-
psal Heman Erler. — Rimsky- Korsakov ukonil operu
o pti aktech s titulem »Servilia«.

* V knize zápisk Verdiových našel se seznam onch
látek, jež Verdi považoval za zpsobilé pro operní zpraco-
vání. Jsou to mimo jiné : Shakespearv Král Lear, Hamlet,
Boue ; Byronv Kain ; Hugova Marion Delorme, Ruy Blas
a Král se baví

;
Grillparzerova Ahnfrau ; Dutnasv Kean

;

Racineova Fedia; Chateatibriandova Atala; Cammaranova
Ins de Castro; D'Enneryho Marie -Jeanne ;

pak Giacomo
di Valenza ze XX. kapitoly Gismondiho Historie a Adria
dle IX. knihy Tacitovy. Ze všech tchto uvedených látek

zpracoval Verdi toliko jedinou, totiž Hugovo Le Roi s'amuse
v Rigolettu.

* asopis brusselský »Petit Bleu« zmiuje se o tom,
že v knihovn Wagnerové, jež ped nedávnem byla pro
slavnou bibliothéku konservatoe získána, mezi jinými cen-
nými partiturami našel se také originál Gluckova »Orfea«.

Jest známo, že první verse této opery psána byla na libretto

italské pro slavného sopranistu Guadagniho. Autor pozdji
pepracoval partii Orfea, když ml ji zpívati kontraaltista

Legros, pi emž prý byla ponkud setena prostota origi-

nálu. V tomto rukopise, objeveném Wotquennem, možno
srovnati rzné verse opery s originálem. Najdeme v ní také
partii Plutona, psanou pro njakého bassi? tu, již musil Gluck
vynechati, protože neml schopného zpváka.

* Na Bolognském obecním divadle dal kapelník Mu-
gnone provozovati dva symfonické fragmenty patnáctiletého

Jana de Hartutari. Jest prý to syn známé zpvaky Dar-
cléeové.

* Lor. Perosiovi nabídla italská vláda výnosné místo
kapelnické v Loret. Ale Perosi povolání to odmítl a setrval

v papežské Sixtinské kapli.

* V Záheb provedena byla na scén Zemského di-

vadla 16. m. m. premiéra nové opery »Marioa« od mladistvého
druhého kapelníka tohoto divadla Felixe Albiniho a to s roz-

hodným úspchem. Kritika pipomíná, že jest to konen
opt moderní opera, vymanná z vlivu Zajcova, Vilharova
a j. Lyrický text napsal sekní rada Milan Smrekar. Opera
není prý prosta reminiscencí na »Prodanou nevstu«,
>Carmen« a »K o m e d i a n t y «.

* Mnichovský orchestr Kaimv podnikne v roce 1903
umlecké toumée do Španlska a Portugalska.

* Slavná pvkyn Arnoldsonová, jež v poslední dob
dvakrát zpívala v Paíži, byla editelstvím » Komické opery

«

angažována na 10 pohostinských vystoupení v nejbližším
dubnu. Pvkyn obdrží honorá, jakého se krom Adeliny
Partiové žádné zpvace nedostalo.

Sms.
— O úspchu slavné naší krajanky sl. Emmy Destinnové-

Kittlové v úloze Senty pi festivalech bayreutských podána
byla svého asu zprava. K charakteristice tohoto výkonu
i umlkyn samé podáváme dva dopisy vymnné ve Frank-
furt mezi pedstavitelkou Senty a jedním z navštvovatelií

divadla. — Frankfurt n. R. 30. íjna 1901. Velectná sleno

!

A neznám, dovoluji si tímto udliti Vám k dnešnímu veeru
pro tetí akt malý pokyn. Pi slovech Hollanana »Erfahre

das Geschick, vor dem ich Dich bewahre« rate klesnouti

k jeho nohám, nebo nenáležíte již Erikovi, nýbrž Hollan-

anu. Tento detail bolestn jsem pohešoval u Vás pi po-

sledním pedstavení »Létacího Hollanana«. Obraz bude ži-

vjší, nežli když Hollanan toto místo zpívá, aniž by Senta

ležela u jeho nohou. Doufám, že toto uctivé upozornní
vezmete na vdomí, nebof zdar této scény jest pedevším
ve Vašem zájmu vlastním. S veškerou úctou M. K. —
Frankfurt n. R. 30.-X. 1901. Velectný pane! Váš dopis mne
velice pekvapil, nebof toto ponkud zvláštní pojímání »Senty*

mi nijak není známo. Studovala jsem dílo s pí. Cosiinou

Wagnerovou, nej znamenitjší interpret kou prací

svého chot v Bayreut, ale o této odchylce mi nic nebylo

eeno. Mé skromné mínní, s nímž se ctný pane spokojiti

musíte, jest toto: Po slovech Hollananových : »Erfahre das

Geschick, vor dem ich Dich bewahre« nenáleží Senta již

nikomu z nich, náleží toliko smrti, jíž jediné platí zoufalé

její myšlénky: tedy ani Hollananu, ani Erikovi, ani sob
samé. Pro tedy padati k jeho nohám ? Promite, tak po-

jímám já tuto scénu a je mi líto, že laskavému hlasu z obe-

censtva vyhovti nemohu, ponvadž jsem nadšenou ctitelkou

geniální paní Wagnerové a ce que cette femme yeut,

Dieu le veut!« Proto nerate mi zazlívat! Pemýšlela jsem

o Vašem pokynu — uite prosím taktéž. S úctou Emma
Destinnová.

Administram oznámení.

Postrádáme dosavad etné pihlášky loských pán
odbratel a upozorujeme poznovu, že list náš nebude
letos nikomu posílán, kdož se o bu písemn nepi-
hlásí nebo nesloží pedplatné v naší administraci, nebo
není s námi v obchodním spojení.

Z iónského, ba i pedloského roku zstalo mnoho
nedoplatk u nkterých pp. odbratel, kterým nebude
list tak dlouho zasílán, až starým povinnostem vi nám
bude zadost uinno.

Administrace „Dalibora"

v Praze, H^P*" jen Václavská ul. . 21.

OBSAH:

O. G. Paroubek: Z hudebních djin eského Polabí. —
Nové hudebniny a knihy (K. Hoffmeister. — M. trnáctý.

—
J. Branberger.). — Národní divadlo (K. Hoffmeister.).

— Koncerty (Zd. Nejedlý.). — Feuilleton : Varšavská

Filharmonie (L. Dolanský). — Hudba církevní (O. Hor-

ník). — Zprávy spolkové (AI. Rubli.). — Rzné zprávy.

— Sms.

Vychází každou sobotu o 3 stránkách. — Redakce jest v Karlin,

Královská t. . 81 n. — Administrace v Praze, ve Václavské ulici

v . 21 (nároží Morán).

Pedplatné splatno a žalovatelno v Praze iní za každé tvrtletí 2 K,

poštou 2 K 40 h, do ciziny 3 K. Jednotlivá ísla po 25 h. Insertní doklady

se útují.

Kdo nevrátí prvá ti ísla — kteréhokoli tvrtletí — pokládán

jest za odbratele.

Reklamace vyizují se do S dn po vydání ísla. — Rukopisy se nevracejí.

Odbratelm „Dalibora" zvláštní výhody pi koupi

hudebnin ze závodu Mojmíra Urbánka.

>Politika« závod tiskaský a vydavatelský v Praze.Nakladatel a vydavatel Mojmír Urbánek. — Redaktor Ladislav Dolanský. —



HUDEBNÍ LISTY

ÍSLO 4. # RONÍK XXIV.

18. LEDNA 1902. w w w

K. HOFFMEISTER:

OSKARA NEDBALA
pantomima

»Pohádka o Honzovk
Scénická pantomima, kde hudba snaží se akci na

scén, rozvoj dramatu v jeho zetelnosti vyvýšit a se-

sílit, není zjevem dnes docela novým. Kult genru toho

kvete ve Francii — v Národním divadle podány nkteré

ukázky paížského pvodu —, kvete i v Anglii. Odtud,

z Londýna a z Paíže pinesl si Nedbal popud k své-

mu dílu. Vidl tam pokusy v genru pantomimickém

nevalné umlecké ceny a výše : ale pokusy, které práv

patrn ukazovaly, že bylo by jen teba postavit se

skladateli na vyšší stanovisko skuteného umní, umní
moderního, erpati z pokrokových ideí wagnerovských

a z vymožeností opery powagnerovské, že by bylo krátce

jen teba, aby skladby chopil se umlec vážný a do-

konale disciplinovaný a v tom smru nadaný, aby

celá forma pantomimy rázem stanula neskonale výš,

než stála dosud, aby pozdvižena byla na úrove ostat-

ních obvyklých útvar dramatických.

Zkoumat a oceovat vlastnosti pipravované no-

vinky není mým úmyslem, teba mnohá z kvalit díla

byla tomu, kdo skladatele zná, pedem samozejmou

a pímo nutnou. Známe jeho umleckou vážnost, známe

jeho lehce skizzující a široce i rázn nanášenou tech-

niku komposiní, známe jeho zdravé jádro, duši robust-

ního eského muzikanta. Jemu, jehož znakem je duševní

i tlesná síla, drsná a rázná, nenalomená pozdní kul-

turou, byla postava siláka Honzy, symbolu to silné, zdra-

vé, nezkažené pírody, eského Siegfrieda, postavou jist

blízkou a milou i pln pochopenou ; pro tuto blízkost

práv neteba mít o kvalitách díla v naznaených

smrech pochybností. Ale neteba kritice pedbíhat.

Vypovím dj a souasn naznaím postup hudební

práce, na kolik mže výklad taký k lepšímu porozu-

mní provozovaného díla pispti.

Krátké pedehe, která pináší jaksi jádro, z nhož
celek díla vyrstá— základní motivy Honzv, princeznin,

motiv lásky a drakv — následuje prolog, naznaující

píbh dramatu, pohádky; opakovaná pedehra pak

úvod tento uzavírá.

V krm na vsi je veselo. Mládež dovádí pi

vesnicky naturalistické polce, pi skoných rhytmech

eských jejich klarinett a jadrných bass. Ovšem hned

se nalezne, komu to eské veselí nestaí. Honzv bratr

Vašek, urputný, neotesaný, surový chlapík byl projel

jako námoník kus svta a mnoho vidl. Hrubý jeho

motiv

^Ándante
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uvede jeho siln nadsazující vypravování o ztroskotané

lodi, o ostrov Indián a jich groteskních tancích.

Vesnití dobráci hned pitvoí se po indiánských rhyt-

mech. Jen Jirkovi, druhému bratru Honzovu, tohle

veselí se nezamlouvá. Vidí v tanci divoch práv jen

pitvornou karrikaturu, on, jehož povolání panského

lokaje bychom uhodli, teba ho nezeli, z milostiv se

naparujícího pochodového tempa, jímž se uvádí, i
z jeho píznaného motivu

:

=£#M2 Lilii |
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Gavotta: to je pravý tanec lidí dobrých mrav. Ves-

nickým hochm iní sic malé obtíže její odmená
elegance, ale hledí se její melodii pec pizpsobit.

Jen Honzu ani to domácí ani cizokrajné veselí

nebaví. V roztáhlém, širokém, chromatickém chodu

roztahuje na peci svá ústa ve stejn širokém zívání.

Marn ho zvou dol : marn Vašek do nho svým

urputným motivem buchne, ješt bezvýslednji ohlásí

se pak pípadn pozmnnou frasí ovšem opovržení

lokajovo. Násilím stáhne ho, prostého dobráka, jak

líí ho již skoro národní jeho píznané thema
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rozdovádná chasa s pece a za skoného kvapíku

bezdechých, kratikých frasí roztoí chudáka, až bez

dechu padne. Bujná nálada tu rázem se ztlumí. Zvláš

když matka Honzova za teskné melodie anglického

rohu žaluje nad svým synem peciválem. »Jak pak bych

já neplakala«? zpívá nám orchestr doprovodem její

mimiky, pímo takto zachycuje spád melodický a rhyt-

mický slov, jež vám její tváení pímo klade na

jazyk. Není to jediný pípad, kde Nedbal hudbou

pímo podává melodii scházejícího slova. Že ostatn

i káravé posuky diktuje matce jen rozbolestnná její

láska k synu, zíme z nžné melodie, pro ni práv

význané

:

Andante con moto , , v

V Honzovi se výitkami njak vzbudí energie

:

»což pak provedli vlastn jeho tak vychvalovaní a za

vzor kladení brati ?« Taká pochybnost je ovšem

uráží. Vede to k vád. Jsou strany pro i proti. Mo-

tivy všech tí bratr se splétají, stídají a mísí za stále

stoupajícího rozruchu. Tábory utkají se v prace. A
koncem stojí tu Honza, žasnoucí sám nad svojí rázem

vdomou, probuzenou silou, vítz nade všemi. V tom

okolí, jež má pro jen smích, nechce už být. Odchází,

co hudba rozvinuje pvodn mkké a dobrácké thema

v mohutné, až heroické melodii plného orchestru.

Po hospodské prose — poesie pírody. Za šerého

jitra slyšíme tajemné šumní lesa. Ptáek se tu a tam

v n ozve. A v zamyšlené melodii, splývající s tím

šelestem, tušíme poutníka v dáli kráejícího, zaduma-

ného. Honzv motiv to mkce zaléhá v tiché oddechy

lesního jitra. Rusalky v lehoukých staccatech kmitají

se scénou. Posledním pvabným rejem louí se s mize-

jící nocí. Tu z dáli zalehnou kroky. Víly se rozprchnou.

Honza, dávno svojí melodií ohlášený, se objeví ; unaven

cestou, usedne, vzpomíná na domov — hudba zas

pípadn líí tuto mkkou stránku, ryze eskou, jeho

silné bytosti — a usne. Skladatel v orchestru výborn

charakterisuje rozednívání se, východ slunce, nezapomí-

naje pi tom pro tento moment dekoraní udržet po-

zornost naši obrácenu k hlavní osob Honzov tím,

že zpracovává thema jeho v basech rozjasujících se

Uplm > éé£
harmonií. Dv episodky : bzue vyrojí se roj vel, by

za zvuk tvrdošíjn se opakujícího motivku nad zají-

mav modulujícím tremolem pozdravil ilým rejem

prvý slunení paprsek. A motýli v houpavém valíku

široké formy a sytého zvuku rovnž sluní se v teplé

zái nového dne.

Tu vpadne v jas prostého žití prvý tajemný,

temný stín. Staec, duch, zárove kouzlo pohádky,

ohlásí se svými v jedno slouenými mysteriosními

motivy

:

art:

A zárove prvý stín prosy : Honzovi brati hvízda-

jíce si charakteristickým tónem berou se lesem. V
surovém a zas pohrdlivém odbytí, jímž odpovídají

o almužnu prosícímu a tak je zkoušejícímu starci,

zase vtipn sdružuje skladatel jich oba motivy. —
Odejdou, hvízdajíce dál svoji píznanou písniku. —
Honza zatím byl procitnul, rozvine své buchty a vzpo-

míná v nžné, z vlastního jeho motivu petvoené me-

lodii domova ;
práv za tch vzpomínek váhá nad po-

slední buchtou, když staec duch stane ped ním.

Z orchestru slyšíme jeho žalostné náky. Trpí. Má hlad.

Honza mu podá svoji poslední buchtu. Ve vysoko

stoupající gradaci rozvine se motiv starcv, v plném,

záivém, skvlém jeho jase dá se Honzovi poznat

jako král lesní íše. Hold lesních mocností jich vladai

skytá zde skladateli pípadnou píležitost ku vyvrcho-

lení celého jednání. Vrcholem tím pipraven a podtržen

jaksi pro diváka zárove obrat v nitru Honzov, pro

další rozvoj dje rozhodný : nabízenou odmnou svého

dobrého inu volí náš rek býti stateným. Thema jeho,

zmnné v markantní, hrdinské rhytmy, ukazuje, že

pání jeho králem duch splnno díve již, než podal

mu kouzelný prsten, a než odno mu brnní rytíské

a pedveden válený o.

Jednání následující celým svým tonem, svým tem-

ným, truchlým zabarvením kontrastuje s jasnjšími

barvami jednání pedcházejících ; zárove pak napjatá

jeho nálada pimen pipravuje a vede dj k vrchol-

nému jednání tvrtému.

Pedehra ostatn oznauje, že vstupujeme v nový

oddíl rozvoje dramatu. Nový motiv, nžný, smutný se

ohlašuje

:
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A z první jeho frase vyrstá ostinatní figura basová,

svými tesknými údery udávající krok smutenímu po-

chodu divných, lkavých harmonií. Cítíme, že jsme

v kraji, kde smrt žezlo tímá. Když pak opona se

vyhrnula, zíme se v mst erným suknem potaženém,

kde lidé s tžkými vzdechy po ulicích se plíží —
lkavé, krátké triolové frase v orchestru. Známá písnika

Honzových bratí zcela cize vás tu ve své veselosti

pekvapí, teba znla unaven, mdleji než v jednání

pedchozím. A Vaškovy drastické rhytmy, jimiž se

domáhá v hostinci posluhy, stejn cize se tu rozléhají.

Z trhaného vypravování ilého, koktavého krmáe
zvdí brati, pro ten smutek, pro ty smutení fanfáry

z hradu, zvdí, že princeznu, jedinou dceru královu,

drak dsící kraj vyhlédl si za smírnou ob. Zví

to i Honza, zatím msta došedší. Brati ostatn pijí-

mají truchlé zvsti tak, že chování jich budí všeobecné

pohoršení : motivy jich kiklav a úmysln nechtjí se

ztlumit, pizpsobit se okolí. Lid jest rozhoen : hrozí

jim násilím. A jen šastný nápad Vaška, který prohlásí,

že on chce stát se vysvoboditelem princezny, zachrání

je ped výpraskem. Zatím prvod s princeznou za

známé nám již hudby z pedehry se piblížil. Král

i ve svém hoi vážný a dstojný

J. h
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slibuje vysvoboditeli pedstupujícímu ruku dcery a

polovici království. Za zvuk rytísky se nesoucího

pochodu pijímají brati mee, by šli v boj s drakem.

Trompetový signál volá prvod dále. Smutení pochod

plným fortissimem se rozezvuí a vede obt i ostatní

k smutnému cíli.

Honza na scén osaml. Obrat jeho duše, sou-

citné s osudem princezniným, vystihuje skladatel

vroucí melodií. Není to jen soucit : láska v Honzovi

k nevinné obti drakov rázem byla vzklíila: ta se

tu rozezpívala tak širokým, krásným zpvem. Na králi

duch jest pispti : za tajemného tremola ozve se

motiv kouzel. A starý žebrák plní svj slib, odmuje
se : vede Honzu v kraje, kde drak sídlí, princeznu

vysvobodit, hudba tiše usíná a z dáli zaléhá k vám

dušené poslední fanfára smutení trompety.

V jednání tvrtém skladatel i Iibrettista vedou si

ist dramaticky, zcela upouštjíce ode všech pouze

dekorativních, okrasných a líivých episod. Chromatické,

tajemné, pusté harmonie a prázdn zející oktávové

chody uvádjí vás v náladu skalní pustiny, v níž drak

sídlí. Div se vymršující a zas stahující motiv drakv

je tu základem hudební práce, bohat koloristické,

využívající, zejména v následující boui, jež rozpoutá

se, když drak princeznu byl zoil, všech prostedk

orchestrálních. V pravý as vpadne v ten pekelný ev
Honza svým prostým, svtlým motivem. Krátký boj,

a drak plazí se s roztíštnou lebkou zpt ve svoji

sluj — Honza za ním ho dorazit. Za zvuk arpeží

voln se rozvinujících nad klidn se mnícími hlubokými

bassy msíc stoupá z mrak a zírá na princeznu ve

mdlobách.

Honza se vrátí, princezna procitne, a procitne

v ní krom vdnosti láska k neznámému ochránci.

Orchestr rozezpívá se velou milostnou písní. Ale

trhané rhytmy peruší tu plynnou, zpvnou erotiku

:

Honza vzpomene nízkého svého pvodu. Pochybnosti

tyto chvíli zápasí s melodií jeho lásky. Ale pak vítzí.

Honza odchází se šátkem princezniným, vzpomínkou

na své dobrodružství, za adry.

Zlí brati — také osvoboditelé — byli sledovali

boj z bezpeného úkrytu na vysokém skalisku. A Vašek

využije situace. Piblíží se princezn, vyzná jí lásku,

a když odmítá, vynutí nožem písahu, že jeho prohlásí

za svého vysvoboditele.

Hlídka zvstovala, že princezna žije ;
trompety jásají

se všech stran v radostných fanfárách ; v jadrném ví-
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tzném pochodu úinn stídá se orchestr dechový se

smyci ; všichni díve bázliví se piblíží, v bezpeí ra-

dují se, král dkuje osvoboditelm, Vaškovi dává ruku

princezninu. Ale ta utrhuje. A pod suggescí mstivých

zrak Vaškových nezrazuje sic nic : ale žádá, by nastá-

vající její cho v turnaji ješt jedenkráte veejn ukázal

svoji statenost. Úsený pochod z kratikých frasí a pev-

ných rhytm líí tuto myšlénku na rytíské sedání.

Král draznou prosbu, optujícími se usilovnými fra-

semi dobe illustrovanou, spluje. Jásá s ostatními nad

záchranou dcery i íše v dále rozvinutém vzpomenutém

již pochodu.

Jednání poslední — na dvoe královském — má
pirozen zase mnoho živlu zevnjšího, dekoraního.

Slavnosti a tance se stíhají. Skvlý a pes opotebo-

vanou formu pec dokonce ne všedním tónem se nesoucí

polonéza se zajímavým triem, kde trompety na f pro-

dlévajíce hlaholí své pozdravy, otevírá jich ad. Pak

roztomilý rokokový menuet, tanec panoš více naivního

charakteru se stedním dílem, vážnou, velmi pvabnou
Sousedskou — veliká scéna dvorských radovánek v plné

nádhee vystižená.

Po tancích poíná turnaj. Fanfáry zavzní, Vašek se

svým motivem ohlásí. Pi prvém sedání vítzí. Optné
fanfáry. A tžké akkordy provázejí tžký krok druhého

rytíe, vstupujícího na zápasišt. Vašek zas vítzí. Prin-

cezna již lomí rukama. Tu Honza v plné zbroji za já-

sotného pochodu se blíží, hází rukavici. Vašek po nm
tasí . . . Honze vyjme ze záadí šátek princeznin —
milostná jich melodie se rozezvuí — princezna vrhne

se mu v náru: »To mj pravý osvoboditel «. Trium-

fální D-dur jest základní tónina následující, plnou silou,

radostí a životem ve své jásavé melodii zpívající záv-

rené partie. Pkn zpracovaná národní, jadrná : »Já

nechci žádného, než Honzu samého « quasi coda rázn

uzavírá dílo. A spojené motivy Honzv i princeznin

dotvrzují, jaký byl další osud Honzv a konec po-

hádky. —
— Dílo Nedbalovo pracováno tedy na základ

píznaných motiv. Skladatel, pimen celkové po-

vaze díla, nespádá je v neproniknutelné kontrapunktické

pletivo. Pracuje mén kontrapunkticky, spíš pedevším

melodicky — pozmuje, variruje melodii, zejména

po stránce rhytmické, mní její charakter, mní jej i za-

barvením orchestrálním. Partie baletní, ást dekorativní

stojí o sob i vedle vlastního dramatu, prostupujíc je,

leníc a zdobíc jeho píliš prostý proud. Drama vlastní

pak sepjato jest onmi motivy v té míe, že není scény,

která by posledním svým koenem netkvla v nkterém

z citovaných themat. Jest tu naprostá jednota v tom

smru a železná, dsledná logika.

Další analysou nechci, jak jsem ekl, provozování

díla pedbíhat. K snazšímu rozhledu a pochopení no-

vinky eené snad staí. A staí snad také ukázat, že

dílo Nedbalovo, a bude jeho divadelní osud jaký-

koli, znamená vážný pokus vážného umlce na nové,

nevyjezdné dosud dráze.

Nové hudebniny a knihy.

V. J. Novotný: Poupátka, písn díví pro školu

i dm, jednohlasé a dvouhlasé s prvodem piana. Nakl. V.

Kotrba. Cena 3-50 K.

Náš oblíbený písniká V. J. Novotný, jehož každá

sbírka písní má jiný, osobitý ráz, vnoval se za poslední

doby písni dtské. Výsledkem je práv vydaná sbírka » Pou-

pátka*. Není to asi náhodou, že vychází brzy po sbírkách

národních písní, které Novotný s takým zdarem sebral

a vydal. Prostý lidový ton, nehledaná zpvnost a milá lahoda

onch písní jist zanechala ohlas v Novotného duši, a ohlas

ten vyznl nyní ve zpvy dtské, rovnž tak prosté i milé

a pi tom prosycené tonem lidových popvk, ale zárove
prozrazující obratnou ruku umlého skladatele. V nkteré

písni jest více živlu prostonárodního, v jiné více umlého,

k tomu vedl pirozen text. Nkde jsou motivy pímo pe-
brány z prostonárodních písní, jinde pouze v duchu jejich

složeny; nkde shledáváme i skladbiku v písném rouše

staré tóniny, neb i rázu choralního, jinde dokonce vážný

dramatický výraz vystihuje dtsky dležitou událost (House-

nika). To jest práv pi Novotného sbírce pvabné, že

nejsou písniky dlány dle jedné šablony, nýbrž že jest

každá jiná. Pro dti stejného vku se arci všecky nehodí,

ale tím vhodnjší jsou pro dítky jedné rodiny. Pozoruji

denn z vlastní zkušenosti, že Novotnému podailo se uho-

diti na pravou strunu a poskytnouti dtem našim vítané

sousto hudební. Upozoruji také s drazem naše uitelstvo,

které má tak malý výbr vhodných zpv, na tuto sbírku,

ve které najde jednohlasé i dvojhlasé písn pro školu jako

stvoené. I texty voleny jsou velmi peliv. Šebek, Rais,

Sládek, Maternová, Krásnohorská, Sokolová, elakovský jsou

tu zastoupeni dtskou poesií. A v poslední písni jeví se

nám i V. J. Novotný jako cituplný poeta slovesný. íci,

které písn mám za nejlepší, jest mi nesnadno. Nyní líbí se

mi nejlépe ty, které mi dti se zápalem zpívají. Pozdji

pijdou jist zase na adu jiné a zaujmou jejich místo. Ale

to pravím upímn, že mi již dávno neuinila sbírka písní

takového potšení, jako práv tato. L. D.

Kalendá eských hudebníkv na rok 1902. Roník
XX. Redaktor a nakladatel Fr. A. Urbánek. Cena K 2"40.

Tento kalendá stal se pro toho, kdo má styky s ostatním

svtem hudebním, opravdu nezbytným. Pedevším arci pro

svj hlavní adressá eský, do nhož vloženy jsou také

adressy vynikajících hudebník jiných národ. K tomuto

adressái pistoupil ped nedávnem seznam editel kr,
varhaník, kapelník a uitel hudby, který sestaven jest

nejprve dle jmen osob, pak dle míst, a jejž s velikou péí
poídil p. Boh. Kašpar. Od téhož autora pocházejí také

obvyklé životopisy vnované tentokráte tyem vynikajícím

editelm kru : nestorovi jich a zasloužilému skladateli

AI. Hnilikovi, píseckému ed. Boh. Jeremiášovi, jenž jako
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sbormistr a organisátor tak chvalné jméno si získal, pilnému

komponistu mší a mému milému soudruhu z varhanické

školy, J. C. Sychrovi, a konen Lad. Vymetalovi, který vkem
stojí daleko v ad svých kolleg, ale svou inností vybíhá

siln v ped. Všecky tyto životopisy psány jsou s odbornou

znalostí a dkladností. Prof. Knittl pokrauje ve své struné

nauce o hudebních nástrojích. Tentokráte jest to lesní roh,

jejž jasn i pehledn popisuje, podávaje zárove píslušné

píklady z partitur. Páli bychom si již vidti tuto instrumen-

taci v samostatném vydání. Mimo tyto píspvky obsahuje

kalendá ješt status Nár. divadla i pražské konserv. (zárove

s podmínkami pijetí v každém oddlení), seznam hudebních

ústav v Praze, hotovitel hudebních nástroj, ladi i opi-

sova a obvyklá data kalendání. Vnován jest prof. Karlu

Knittlovi. r.

Koncerty.

Koncert Jaroslava Kociána (8. ledna) a koncert

Frant. Ondíka (12. ledna) ukázaly nám eské výkonné

umní houslové se dvou stran. Když r. 1841 zemel Paganini,

napsal veliký Liszt, že jeho smrt znamená konec virtuosství,

jež dovede jen jednou pln pekvapit, všechno napodobení

je proto vyloueno. Chtl-li by ho nkdo nápodobit, »obviní

ho vzpomínka na Paganiniho z charlatanství a plagiátu «.

Liszt, sám nejvtší virtuos 19. století a z nejšlechetnjších lidí

svta, vidí ve virtuosství egoismus, jenž se píí naprosto

jeho umlecké povaze. Žádá, aby výborný umlec egoismus

zmnil v altruismus, aby cíl, jejž dosud ml mimo sebe,

položil v sebe, aby z virtuosity, jež mu dosud byla úelem,
uinil pouhý prostedek — aby z virtuosa stal se interpret.

Chceme-li oba jmenované houslisty strun charakte-

risovat, nazveme Kociána virtuosem, Ondíka interpretem.

Pi prvním jdeme poslouchat houslistu, pi druhém skladby,

jež houslista hraje. Program prvního jsou bravurní kusy,

program druhého obsahuje Beethovena, Saint-Sanse, aj-
kovského. Ve svém oboru je každý z nich mistrem. Kocián

s obdivuhodnou lehkostí ovládá nejobtížnjší nesnáze hmatu

i smyku, Ondíek s prodchnutím zpívá na své housle s pr-
vodem orchestru v nejintimnjším spojení a slouení. Rozumí

se, že interpret musí ovládat stejn techniku svého nástroje

;

virtuos se tím spokojí, interpret k tomu pidá jisté plus, jež

se dá vyjádit krátkým, ale obsažným slovem — umní. Tento

význam Ondíkv ukázal se nejvíce pi Beethovenov kon-

certu, hlavn pak v nádherném adagiu, kde zpv Ondíko-
vých houslí dosáhl vrcholu umní. Z ostatního jeho pro-

gramu zajímal nejvíce Saint-Saensv koncert svou krásnou

druhou volnou vtou ; v poslední vt stídá Saint-Saens

s pravou francouzskou lehkomyslností hudební stil trouba-

dourovský s lohengrinovským. Pianista p. Bass zahrál velmi

dobe Beethovenovu variaci z C-moll.

»Velký symfonický koncert eské Filhar-

monie poádán byl k dobroinnému úelu v sokolovn
Žižkovské (11. ledna) ízením p. L. V. Celanského. Koncert

byl opravdu »velký«. Program ml dv oddlení, v prvním

skladby Fibichovy (Symfonie Es-dur a »Podveer«), v dru-

hém Smetanovy (»Richard I1I.«, »Vyšehrad« a pedehra
k »Libuši«). Je podivno, pro takový program neslyšíme na

abonentních koncertech? Provedení bylo znamenité. Je ob-

divuhodná vytrvalost a píle »eské Filharmonie* a jejího

editele, že bezprostedn ped chystaným koncertem abo-

nentním dává takovýto koncert naež hned druhého dne

provází Ondíka pi jeho koncert. Mimo to upozoruji zde

na akustický výborný sál Žižkovské sokolovny (s rovným

nižším stropem, bez velkých galerií). O tetím koncertu abo-

nentním, jejž 13. ledna ídil ruský dirigent p. Kazanli, pi-

neseme zprávu píšt, ježto »Filharmonie« oznámila ješt

druhý jeho koncert mimoádný. Dr. Zdenk Nejedlý.

Feuilleton.

I^ferak Smetana komponoval.

Smetana skládal nejradji asu dopoledního pi
jasném slunením svtle ; veer a pi svtle umlém
psal nerad a to pouze v potebách nejnutnjších.

Dokud byl zdráv a nebylo-li jiného zamstnání,

vydržel pi práci dosti dlouhou dobu ; menší skladby

psával, jak se íká, jedním vrzem. Pozdji, když byl

stižen churavostí a zejména když nervosy více pibý-

valo, prodléval pi práci jen krátkou dobu ; asto byl

nucen od stolku vstáti, procházeti se po pokoji a te-

prve pak opt pokraoval. Avšak i tu obtžovalo jej

huení v uších stále rostoucí. Skladby své psa! Smetana
vždy dle vlastního popudu a dle vlastní chuti ; na ob-

jednanou nco skládati nikdy nechtl, teba se to týkalo

pouze skladeb menších. Piana pi skládání Smetana
nikdy neužíval

;
teprve když skladba byla úpln hotova,

sedl k pianu a zahrál ji. Ml-li skládati nco na uritá

slova, vždy celou báse nkolikráte dkladn etl, pe-
cházeje po pokoji, a teprve pak pisedl ke stolku a kom-
ponoval.

Vtšina luzných melodií v » Prodané nevst

«

vznikla v dobu podveerní na nábeží pi pohledu na

hrad a Malou stranu. Tam procházel se mistr každého

skoro dne k veeru a chod peítal si text, jejž mu
Sabina po kouscích zasílal. Melodie plynuly mu v hlav
samy sebou. Pišed do svého bytu v paláci hr. Lažan-

ského, zasedal ke stolku a ást promyšlenou ihned na-

rtával.

V partiturách operních zachovával Smetana od-

chylný poádek. Psal totiž nahoe na prvních ádcích

vždy hlasy sólové, pak hlasy sbor, a když byl s uri-

tým odstavcem hotov, ihned na isto celou skladbu

instrumentoval.

Ve skladbách Smetanových nenalézáme oprav ani

škrtv ; vše jest úpln ist upraveno. Nahodila-li se

njaká chybika, ihned ji mistr ist vyradoval a opra-

vil, aniž to bylo znáti.

Písmo Smetanovo jak pi notách tak v listech jest

velmi zetelné a úhledné, pímo typické. Kdo poznal

a etl jednu skladbu nebo jeden dopis, pozná okamžit
také jiné skladby a dopisy ; nebo jsou psány rukou

vypsanou, velmi úhledn a ist.
Smetana byl pilným korrespondentem, psal množ-

ství list nejen svým píbuzným a známým, ale též

rozliným umlcm, skladatelm a virtuosm, s nimiž

byl ve pátelském spojení.

Když obdržel dopis njaký, a se týkal toho i
onoho, dlouho neotálel a ihned odpovídal dosti obšírn.

Pisatel tchto ádk sám chová ve svých sbírkách asi

80 list Smetanových, týkajících se vtšinou jeho skladeb

operních, nkdy ovšem i vcí zcela soukromých.

Josef Srb.
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Hudba církevní.

Jalové hudebniny.

Ludvík Kozel: »Missa in honorem Sc. Viti«,
op. 6. (Nákladem skladatelovým, v komissi M. Urbánka.
Cena 3 K 40 h.)

Od posledního našeho referátu o celé ad pozoru-
hodných novinek z oboru hudby církevní neuplynul ani ješt
msíc, a již opt setkáváme se s novou mší eského ska-

datele, která podrobnjšího povšimnutí zasluhuje.

Je to »Missa in honorem Sc. Viti«, op. 6. od
Ludvíka Kozla, editele kru v Labském Kostelci.

Dílo to, honosící se ušlechtilou melodikou, namnoze
i nevšedními a zajímavými obraty harmonickými a slušn
pracovanou polyfonií, správnou deklamací a zdailým hudeb-
ním vystižením textu, svdí o dobrém vkusu, vysplosti a
skladatelském talentu svého tvrce. Nkterá, trochu píliš
vysoko psaná místa budou ovšem našim sborm chrámo-
vým nepohodlná a pesvdí zajisté i autora o tom, že není
radno místy podobnými plýtvati. Na jednu vc chceme pana
skladatele zvlášt upozorniti. Ve mši jeho jest hojnost míst,

kde ponkud neprozetelným vedením jednotlivých hlas po-
vstávají akordické kombinace nesrozumitelné, které rozhodn
dobe zníti nemohou. Na p. v Gloria takty 8, 45, 62; v Credu
27,40, 41, 45, 46, 59; v Benedictus 12, 24 atd. Doporuujeme
tedy v píin té trochu více akuratessy a istoty.

Vedle míst tchto vloudilo se do mše (na obálce udáno
»Klavírní výtah«) ponkud mnoho nemilých chyb tiskových,
z nichž zejména uvádíme: V Kyrie (str. 3) 1. takt má býti

ve varhanách es nota plová místo celé; v Gloria »Lauda-
mus« v altu fis místo e; v taktu 34. ve varhanách cis místo c;

v 53. taktu vynechán tenor («, gis) a bas (cis, cis) ; v Credu
poátek varhanní pedehry k »Et incarnatus« má zníti g, fis, c,

li, hes; ve slov homo je u noty g teka nesprávná, v taktu
následujícím je nota dis asi též nesprávná; na slabiku qui
(locutus est) pipadnouti má snad v altu nota g místo fis;
nesrozumitelné je též d v altu a e v sopránu pi »unum
baptisma« ; 6. takt od konce má míti v sopránu d místo h

;

v Sanctus (10. takt) ve varhanách má míti v basu G místo e;

v Benedictus (12. takt) ve varhanách a, cis (místo ais, c) atd.

Jak vidno, nebylo by škodilo vnovati korrektue trochu
více pée.

Mše není zvlášt obtížná ani ve hlasech zpvních, ani

v partu varhanním a lze ji tudíž i na krech slabších pi
trochu píle dobe provésti. Domácí naše literatura obohacena
je o skladbu pknou a zdailou. Tšilo by nás, kdybychom
o pracích editele L. Kozla astji referovati mohli.

O. Horník.

Varhanní koncerty v dk. kostele v Ústí n. b.

»Bohemia« pináší tuto zajímavou zprávu : »Ve prospch
chrámového fondu uspoádány budou ve zdejším obnoveném
dkanském kostele na nových nádherných, 48 rejstík íta-
jících varhanách 2 koncerty ve dnech 19. a 26. ledna t. r.

V koncertu prvním pedvede skvostné varhany p. J. Homeyer,
professor Lipské konservatoe a jeden z nejvtších virtuos
celého svta (!?!). Vedle nho úinkují v koncertu ješt
spolky ústecké »Gesangverein« a »Orpheus« s úhrnným potem
250 pvc a pvky ( ! ? ). Prof. Homeyer hráti bude : 1. D-mol
tokátu od J. S. Bacha, 2. Sonátu od Rheinbergra, 3. Chant du
soir od Bossiho a 4. Sonátu od Reibke (zvlášt obtížnou).

Pi druhém koncertu úinkují p. V. Brabetz z Lovosic,

pí. E. Dresslerová, editel kru Dressler, kapelník Jaksch,
varhaník L. Ritschel, »Cecilienverein« atd. Jména spoluúin-
kujících umlc pi obou koncertech, jakož i cenné programy
zaruují nevšední požitek umlecký a lze již dnes jak v Ústí,

tak i v okolních mstech pozorovati neobyejný zájem v obe-
censtvu. Zaátek koncert vždy o 5. hodin odpol.«

touce tuto siln reklamní lokálku, vzpomínáme skrom-
ounce ohlašovaných duchovních koncert velikononích v ko-
stele karlínském. A tšily se návštv pímo obrovské, a
— prosty všeho bombastu — pedvádly skladby obsahu
pašijového od nejznamenitjších mistr hudebních všech dob
pouze za tím úelem, aby vzbudily u poslucha pravou,

zbožnou náladu pedvelikononí, byly roku loského duchovní
správou karlínskou zakázány ( ! ). Jak asi zachová se vi
chrámovým koncertm ústeckým tamní farní úad ?

Oprava. V posledním (3.) ísle udán autor posuzo-
vané mše tiskovým omylem nesprávn. Jmenuje se Vladimír
Navrátil.

Zprávy z našich kr.
Cernikovice (u Rychnova). Dne 1. ledna: Mše

C-dur od Alb. Maška, Graduje od V. Blažka, Offertorium
od F. Schópfa, Pange lingua od B. hr. Kolovrate; odpldne

:

Pange lingua a Litanie od Reimanna.
Dne 6. ledna: Mše C-dur od A. Jaksche, Graduale

a Offertorium od J. Reimanna, Pange lingua od C. Kristina.

I^arlín. Dne 6. ledna: Mše z Es-dur . 3. a Offerto-
rium od O. Horníka, Graduale od J. Cainera

;
Pange lingua

z F-dur od J. Rennera
;
po mši eská koleda od Fr. Z.

Skuherského.
Dne 12. ledna: Mše z C-dur od A. Hoffmanna;

Graduale a Offertorium od O. Horníka ; »0 salutaris hostia«
z G-dur od Jos. Singenbergra

;
Pange lingua od G. P. Pale-

striny (r. 1512) ;
po mši »Bu Bohu esf« od P. Kížkovského.

"Praha. V kostele Kížovnickém dne 6. ledna:
Slavná mše pro soli a sbor s prv. orchestru a varhan od
od M. Filkeho ; Introit od Slehlého ; Graduale od Gallusa
(r. 1591), Offertorium od Filkeho, Communio od Lor. Pe-
rosiho, Tantum ergo od L. Cherubiniho. Odpldne koledy
od Kížkovského, Maláta a Greitha.

V pravoslavném chrámu sv. Mikuláše dne
14. ledna (nový rok pravoslavných) provedeny znamenité
ruské vokální skladby od Archanhelského, Bachmetva, Bort-

anského a Fadjeva.

Vodany. Po celou dobu adventní zpívány na
kru »Staroeské rorátní zpvy« z dob Karla IV. V dob vá-

noní pak:
Dne 24. prosince: (o plnoní) mše z G-dur (pasto-

rální) od C. Kemptera, »Staré koledy« od J. Maláta a »Te
Deum« od F. Gregory.

Dne 25. prosince: eská vánoní mše od B. Jere-

miáše a »Zpvy pastý« od, J. Maláta.

Dne 26. prosince: eská vánoní mše od A. Rosen-
kranze a pastorella od J. Soukupa.

Dne 1. ledna: Pastorální mše C-dur od C. Kemptera
a Offertorium »Koho jste vidli, pastýové« od B. Jeremiáše.
Mimo to zpívány eské pastorelly od P. Kížkovského, J. Ma-
láta a zdailá »Modlitba« od Dra Jar. Máchy.

Pro dobu velikononí pipravuje se místo dosud
provozovaných »7 slov« od J. Haydna skladba »Pobožnost
na hoe 01ivetské« od C. Etta. (Robert Martens.)

Zprávy spolkové.

3+udební odbor "Pražské „Umlecké Besedy"
poádal ve správním roce 1901 tyi populární koncerty
(jeden v Novém Bydžov a 3 v Praze v Rudolfin) a 5
koncertních veer (v sále Konviktském a v Mšf. Besed)

;

z cizích hostí, kteí na populárních koncertech psobili, bu-
tež jmenováni : M. van Niessen-Stoneova (pvkyn z Moskvy),
Em. Kochová (virtuoska na klavír), B. Plaške (baryton
z Drážan), Alex. šl. Siloti (klav. virtuos z Petrohradu), A.
Wierzbilowicz (virtuos na cello) ; z domácích prof. Trneek,
pvkyn pí. Mráková El., virtuoska na harfu A. Falladová,
pvec O. Maák, violista H. Veit a »eské trio« (prof. Hoff-
meister, Suchý a Burian). V koncertních zábavách (z nichž
jeden byl vnován Fibichovi a jeden Chválovi) úinkovali:
A. Pippichová z Chrudim, Hel. Ottová, A. Šourková, A.
Sedláková, prof. Trneek, B. Kunz, L. Reisner, L. Zelenka,
M. Zuna, A. Elšlegl, J. Lówyová, M. Hurychová, prof. Bu-
rian, prof. Hoffmeister, J. Málek, B. Kacerovská, E. Lišková,

O. Hinková, prof. Suchý, K. ze Slavkovských, Ot. Maák,
Ad. Piskáek,, dámské okteto Pražského Hlaholu, Eug.
Julišová, Kar. Štpánek, K. Bastl, AI. Hansík, Val. Pohlová
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a Ir. Spitznerová. — K podntu odboru byl poádán vý-

znamný festival Dvoákv. — Pedsedou odboru byl prof.

Trneek, jeho zástupcem prof. Káan, jednatelem prof. Miiller,

pokladníkem prof. Ševík, archiváem u. Pastejík, poa-
datelem M. Urbánek. — Odbor ítal lenu 409 (12% všeho
lenstva Umlecké Besedy vbec).

V Ivanicích (na Morav) provedla Cyrillská

jednota« na oslavu dra Ant. Dvoáka dne 29. prosince 1901

velký koncert, na jehož poadu byly tyto skladby Dvoákovy

:

Recitativ a árie z oratoria »Svatební košile« (zapla pí. Ská-
lová), duetta . 4. a 7. z téže skladby (zapla pí. Skálová
s p. Bochníkem), . 4. a 6. z oratoria »Stabat Mater

«

(pednesl s prvodem orchestru smíšený sbor ,»Jednoty <

a sola zpívali pp. Bochníek a VI. Novotný) a »Žalm 149.«

(pro smíšený sbor a orchestr). Všechny skladby nacviil
a ídil p. Rob. Hónig, editel kuru. Oznamuje se nám, že
úspch celého koncertu byl úplný; vše bylo pln obsazeno
a co nejlépe nacvieno, tak že jak úinkující, tak dirigent

zaslouženou pochvalou byli odmnni. Sólisté svým krásným
umním, lahodou svých hlas a dokonalostí pednesu do-
dali produkci té obzvláštního lesku. Úvodem k vlastnímu
koncertu, jenž Ivanicím slouží ke cti, byl proslov, pedne-
sený p. ed. J. Koláem, jímž význam Dvoákv pro hudbu
eskou a pro rozvoj hudby vbec plasticky byl podán a et-
nému obecenstvu i obsah skladeb byl vysvtlen. — Všem
dlužno upímn gratulovati!

ŽamberUu poádá »Beseda« pravidelné msíní
»besední veery«, v nichž hudb a zpvu dostává se místa
znan významného. V posledních tchto 3 veírcích prove-
deny byly za vedení p. J. Waltra, editele kru, skladby
tchto skladatel : Bendi (Almamenova arie z »Lejly«),

Bériot, Bubela, ermák, Dancla, Dupont, Dvoák (smycové
trio — které?), Goria, Haussmann, Klee, Mascagni, Mendels-
sohn, Offenbach, Paukner (smíš. sbor »Stáza arodjnice), Reh,
Rossini, Smetana (»Vyšehrad- pro piano na 4 ruce), Strébl

(smíš. s.bor »Hubika«), Walter a Werner. — Veírky ty

jsou v Zamberku velice oblíbeny; škoda jen, že prací eských
skladatel jest v programech pec jen ponkud málo!

„Zábava f>od deštníkem", po adu, let již právem
za elitní uznávaná, bude ve velké dvoran Žofínské i letos

a sice dne 19. bezna. Páni skladatelé Jos. Paukner, AI. Vy-
metal, K v Pospíšil, V. Soukup a j. vnovali zcela nové
skladby. istý výtžek plyne, jak známo, do fondu » Hlahol-
ského domu« a poadatelem jejím jest » Hlaholský kroužek«.

Dopisy.

Z Berlína. Dne 3. ledna sehrána byla orchestrem
dvorní opery za dirigování Felixe Weingartnera Brucknerova
VIII. symfonie (c-moll) komponovaná asi ped 12 lety, v N-
mecku však posud, jako Bruckner sám, málo známa. V Ber-
lín byla provedena poprvé a to s nerozhodným úspchem
zevnjším. První vta pijata byla chladn a teprve finále,

v nmž nejúinnji vystupuje mosaická práce Brucknerova,
vzbudilo potlesk. I Scherzo a Adagio jsou Brucknerovská díla

plná humoru (» . . myslil jsem pi tom na nmeckého Michla«
ekl sám skladatel) pipomínající melodiku Schubertovu a
orchestrální barvy Wagnerovy. Krom symfonických koncert
vykazuje dvorní opera znanou innost: provedla posud
55 vtších dl, jednoaktovky nepoítaje. Jednotliví skladatelé
zastoupeni jsou tmito ísly (poet oper a nikoliv provedení)

:

R. Wagner 10, Lortzing 6, Verdi 6, Mozart 5, Meyerbeer 3,

Aubev 2. Beethoven, Bizet Boildieu, Brúll, Cornelius, Doni-
zerti, Flotow, Gounod, Humperdinck, Kienzl, Lecoq, Leon-
cavallo, Nicolai, Pfitzner, Saint-Sans, Smetana, Sulivan, Tho-
mas, S. Wagner, Weber jedním dílem. Poet pedstavení
všech oper je tento: Wagner 71, Saint-Sans 28, Meyerbeer
19, Mozart 19, Werdi 15, Lortzing 14, Bizet 13, Gounod 11,

Thomas 8, Weber 7, Beethoven 6. Co pak se provedení
jednotlivých oper týe, vykazují : »Samson a Dalila«, »Lohen-
grin« a »Bauernehre« 14, »Tannháuser«, »Komedianti« a
»Carmen« 13, »Faust a Markéta« 11, »Afrianka« 9, »Mignon«
8, »Lazebník«, v »Perníková chaloupka«, »Figarova svatba*,
»Walkra« a »arostelec« 7, »Fidelio«, »Goldenes Kreuz«,
»Evangelimann«, »Siegfried<, »Gotterdámmerung«, »Misti

pvci , Létací Holanan? 6, »Fra Diavolo <, Undine*, »Pro-
rok«, »Hugenotti«, »Áida«, >Rheingold< a »Tristan« 5 veer.
Ostatní opery provedeny byly pouze jednou. Nejbližší no-
vinkou bude Kienzlova opera »Heilmar«, po ní pak »Sibilla <

od Sormanna, Albertv »Improvisator« a Charpentierova
»Luisa c, o jejichž úspších neopomeneme podati zprávu.

Z eských umlc konali v Berlín své koncerty : eské
kvarteto, professor houslí Florian Zajíc s Jindichem Grn-
fejdem a harfenista Holý. Rozepisovati se o soirée

»eského kvarteta« bylo by zbyteno. Svtov je známa
ideální jeho interpretace dl komorních, a nmeckému refe-

rentu práv tak jako eskému obtížno jest vymýšleti si nové
obraty na vypotení jejich pedností. Pianistka E. Zieseová, jež

vystoupila zárove s eskými umlci, ukázala pozoruhodnou
techniku i pochopení skladby Dvoákovy, ale pokud se

z prvního poslechnutí posoudíti dá, nevyniká valn nad pr-
mrné niveau. Rovnž vzácný hudební požitek pinesl abon-
nentní koncert badenského komorního virtuosa prof. Zajíce,

poádaný dne 8. ledna v sále berlínské »Singakademie«. Pan
prof. Zajíc požívá povsti mistra, umlce prvního ádu

;

potšitelná pak je okolnost, že srdcem a smýšlením zstal
posud, jak pisatel tchto ádk ml píležitost seznati, pravým
vlastencem. Koncerty »Zajíc-Griinfeld« (br. Grnfeldové,
pianista a cellista jsou též krajané) jsou v Berlin událostí

umleckou a dostaveníkem nejinteligentnjšího obecenstva.

Dvoákv Es-dur kvartet (op. 87) v precisní souhe, vyni-

kající istotou tónu Zajícova a umleckým citem spoluhra-

jících bratí Grnfeld i H. Hasse, možno uvésti za kabi-

netní kousky jmenovaných interpret, kteí téhož veera za

sólové výkony na svých nástrojích stržili mnoho potlesku.

Koncertní pvkyn sl. Helena Staegmannová z Lipska obo-
hatila program nkolika písnmi od Schuberta, Schumanna,
Brahmse, Delibesa a Lóweho. Pes patrnou snahu po cito-

vém prohloubení nedocílila vtšího výsledku než kterákoliv

pevkyn, jež v písni Schumannov vidí jen noty a slova,

nebo píležitost koketovati se svým orgánem. Koncertu vir-

tuosa na harfu p. Holého, jenž konal se téhož dne, nemohl
jsem se bohužel súastniti. Ale kritiky berlínských denních
list vyznly co nejpíznivji o umní tohoto virtuosa, jenž

vykonává též platné služby v orchestru dvorní opery. Na
Theater des Westens prohání se toho asu Musa Boildieu-

ova, Lortzingova a Straussova, Central-Theater baví své

obecenstvo nepodaenou vídeskou operetou »Das ssse
Mádel«, zatím co na umleckých kabaretech prozpvují se

písn Oskara Strausse, Rothweina, Zapplera, Wohlzogena
a j. Wohlzogenovo »Pestré divadlo« i »Uiberbrettl« chystá

svým návštvníkm pekvapení v podob eských písní ná-

rodních a umlých, jež zpívati bude naše krajanka sl. Otilie

Dvoáková, len jmenovaného divadla, a sice v plze-
ském kroji lidovém, jejž dle figuríny Nmejcovy dodala
pražská »Zádruha«. Sl. Dvoáková krom národních písní

zpívati bude Dvoákovu »Ach není« a Novotného »Od dvou
do tetí*. Krom toho lenové Wohlzogenova divadla p.

Stampa a sl. Spenglerova obohatili svj repertoir o Dvo-
ákovu »Dobrú noc« a Novotného »Jako do skoku«. Bude
zajímavo, jak zachová se k tomuto podniku nmecké obe-
censtvo, mnoho v Berlín trpící šovinismem. Wohlzogenovo
divadlo, jež pesí ililo do nové, nádherné budovy v Koper-
nickerstrasse, kráí dále za svým umleckým cílem a

nemá nic spoleného s ostatními »Uiberbrettly«, jež obme-
zují se na kopírování jeho výstedností. Tím odpadá i výtka
inná mu v jednom pražském denníku pro nejapný žert

»Der bóhmische Fremdenfhrer«, který však hraje se v b ý-

v a 1 é m Wohlzogenov divadle, nynjším Liliencronov »Bun^
tes Brettl«. »Ueberbrettl« podnikne v nejbližším ase velké

umlecké tournée po Rusi a Americe. eské písn budou
jist nemalou ozdobou jeho repert iru. m. trnáctý.

Z Charkova. Ochotn vyhovuji Vašemu pání a ozna-
muji tuto nkteré události z našeho hudebního svta, v emž
budu pokraovati i na píšt. Velikou innost projevila char-

kovská opera letošním rokem ve píin novinek, nebof
v krátké dob od prázdnin vypravila ti pro Charkov nové
opery: »C h o v a n š i n u« a »Borisa Godunova« od
Musorgského, pak »Kupce Kalášnikova«od Rubin-
steina. Tato opera poprvé objevila se na scén v Petro-

hrad v Mariinském divadle v roce 1880; dána byla dva-
krát, naež z repertoiru zmizela. V roce 1889 byla znovu
vypravena, však po dvou pedstaveních zase uložena do
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archivu. Po 13 letech osud ji zanesl k nám do Charkova,
kde se dokala velkého úspchu. Libretto, historicky velice
zajímavé, a krásná hudba mistra Rubinsteina jsou píiny, že
se tak líbila. Rovnž pkného úspchu dobyly si ob opery
Musorgského, jak »Chovanšina« tak » Boris Godunov«. Ob
mají libretta poutavá a hudbu každým taktem ruskou. »Boris
Godunov« se dával v Petrohrad po svém vzniku s velikým
úspchem více než dvacetkráte. »Chovanšina«, kterou Rim-
skij-Korsakov dokonil a z vtší ásti instrumentoval, na
petrohradské scén se ješt nedávala, i získala si charkov-
ská opera proto veliké zásluhy, odhodlavši se vypraviti ji.

Z koncert v letošní saison nejvtších úspch dodlali se
Ziloti a Wierzbilowicz hrajíce ped vyprodaným sá-
iem, pak G r n f e 1 d, seznámiv nás s novou vlastní rhapso-
dií, ve které nápodobení cymbálu je tak frapantní, že po-
slucha s údivem hledí na arujícího virtuosa. A. Jiránek.

Rzné zprávy.

* »Ježednvník iskusstv i litratury«, asopis
vycházející v Petrohrad, je vzácný zjev v život umleckém.
Je to denní list, dosti znaného obsahu (ve formátu »Národ-
ních List« o 2 listech), vnovaný výhradn umní. Hudba
tu má nejvtší podíl. V prvních íslech probírá zvlášt úkol
kritiky, pi emž p. K. Ldov pro svou opravdovost zasluhuje
zvláštní pozornosti. V ísle tetím mluví o pomru kritiky
a tvoícího umlce. Vychází z toho, že kritika i tvoení
umlecké jsou stejn subjektivní, že však proto nejen umní,
nýbrž i kritika musí býti na jedné stran opravdová, prýštící
z nejhlubšího pesvdení, na druhé stran volná, nespou-
taná. > Kritický hlas o díle umleckém je tak svobodné pro-
jevení se tvrí síly, jako samo umlecké dílo. Kritikovi není
teba zabývati se s jakýmikoli postrannými podmínkami. Pro
nho jediný a nejvyšší soudce je vlastní nadšení, vlastní sv-
domí. Nikdo nevžene jeho tvoení v umlá pouta Byl-Ii

by pinucen myslit pi tom o úspchu, o souhlasu s cizím
vkusem, stal by se smutným otrokem své emeslné práce. Um-
lecké tvoení, jsouc vyšší nad zemské rozkoše a dávajíc duši
požitek jiné, neomezené svobody, ztratilo by pro nho všechen
svj pvab. Zahrabal by svj talent do zem, zmnil by se
z nadšeného vuímaíele živých tvar v hrobníka Jestliže
kritik je nucen opiiti se po vkuse svých tená, od nichž
závisí tak zv. úspch, stane se jich pokorným sluhou. Pi-
stoupí-li kritik k své úloze nadšen plamennou láskou k pravdivé
kráse, petvoí také své vnitní cítní v krásné formy jako
nadšený lyrik. A ím plnji oddlí se od postranních po-
mr, s tím vtším pekvapením bude psobit jeho pe-
svdivé,^ svobodn z hloubi duše prýštící, »milostné« slovo
na citlivého tenáe. Kritikovi nelze stanovit hranic, on má
být hospodáem a ne dlníkem svého krásného díla « (hospo-
dá a dlník rozumí se tu ve smyslu ruském, svobodný a
volný). Jiný zajímavý lánek téhož listu o kritice pineseme
v nkterém z píštích ísel.

* O eském kvartettu a jeho koncertu v Sofii (dne
20. listopadu m. r.) pináší posudek bulharský skladatel a
kritik pan Macha (viz »Dalibor« íslo 2.) v bulharském list
»Raval < (íslo 3.). Pan Macha je nadšen hlavn ajkov-
ského Andantem. O Smetanov »Z mého života« praví, že
je to píliš tžká hudba, jen gradace v Largu ho uchvátila.

* Karel Goldmark dokonil svou novou operu »G6tz
von Berlichingen«. Ale na provedení její v letošní saison
není nadje, protože vyžaduje mnoho scénických píprav.
Opera ítá 3 akty a 9 obraz s ouverturou

; jest pracována,
ovšem se znanými obmnami, dle známého dramatu Goethe-
ova. Titulní partie psána je pro baryton.

* Berlínský »Theater des Westens« vypraví vedle aj-
kovského »Ongina« též Smetanovu »Hubiku« v pekladu
Ludvíka Hartmanna. Premiéra urena je na únor. Také pro
operu Lvovskou zakoupena byla ped nedávnem »Hubika«
pro tuto saisonu.

* »Sbornik musealnej slovenskej spolonosti« (ro. VI.,

svaz. II.) pinesl lánek »0 ludovom umní v Detve« od
Karol i Medveckého. Pan Medvecký sbírá národní písn do
fonografu, v nmž zachytil již na 30 pvodních Detvan-
ských písní (Dtva je z nejzachovalejších míst na Slovensku).
V lánku tom nkteré uveejuje s kritickými poznámk .mi.

Za pvodní písn Detvanské pokládá ty, jež si lid píská na
»fujarku«, jichž obsah jedná vesms o žalostných píhodách
pastý a >'dobrých chlapcov«. Na konci téhož svazku podává
Iremsky »Horalské spevky«, avšak jen texty a s úvodem ist
filologickým.

* Zesnulý Josef Rheinberger odkázal mstu Mnichovu
100.000 M k dobroinným úelm.

* Hudební kruhy mnichovské zabývají se otázkou auto-
biografie Wagnerovy. V pozstalosti jeho nalezl se totiž zape-
etný balík pro pí. Cosimu Wagnerovou s ustanovením, že
smí býti oteven až 30 rok po jeho smrti buto jí samou,
neb synem Siegfriedem anebo konen jeho potomkem.
S nkterých stran tvrdí se urit, že balík obsahuje biografii

Wagnerovu a cenné dopisy, které Wagner nechtl míti uve-
ejnny hned po své smrti.

Sms.
— Prof. Jaroslav Goll v pedešle uvedeném

lánku ve »Wiener Abendpostu« (Dalibor . 3.) uveejuje
také nkteré své vlastní vzpomínky na Smetanu, jež

proto zaznamenáváme, aby neupadly v zapomenutí: »Jako
v umní, tak i v život ml mistr humor pravého zrna a to

je dáno jen znamenitým umlcm a znamenitým lidem. Ne
tak zvaný suchý humor, jenž nás pekvapuje u velkých mlí-
cích lidí; Smetana byl mluvný a spoleenský, dobrý druh,

dobrý vypravovatel a — protože nemá se konen dlit
umlec a lovk — nejen velký virtuos, nýbrž i dobrý hrá,
myslím takového, jenž druhému hraje rád a neprošen. . . .

Bylo to práv po dokonení mých studií, v oné šastné dob,

'

kdy život leží ped námi, že se mi podailo prožít se Sme-
tanou adu dní v spoleném obydlí v Mnichov

;
pišel do

Mnichova poslechnout si »Walkyry«, tehdá novinku, a »Rhein-
gold«, jež ješt neznal. Blízko anglické zahrady, v soukro-
mém dom, jenž od té doby zmizel, byl onen byt ; v nm
stál starý, již slušn rozbitý klavír, a zde hrál mi Smetana
za soumraku Chopina — nedal bych to za nic, co jsem od
té doby slyšel z koncertního podia od prvních virtuos po-
sledních desítiletí ... A ješt pi jiném zpsobu intimní

hry sml jsem být pozdji asto svdkem i vnímatelem —
v Umlecké Besed v Praze, kde jsme asto Smetanu ob-
stoupili a smli jsme se mu dívati na prsty, když nám na
klavíru — nejvíce na Lisztových skladbách — ukazoval své
technické umní a obraty, prozrazuje nám zárove tajemství

klavírní hry.« (»Wiener Abendpost«, 1901, . 298.) Ndlý.
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JUDR. FERDINAND TONDER:

Hudební rychlopis.

Nový systém hudebního písma! Na to? Odpovím

hned k této otázce.

Hudební rychlopis má za úel — jak z oznaení

plyne— rychlé písmo hudební, zárove však i rychlý

a snadný v ý c v i k jak ve t e n í, tak i v psaní hu-

dební tvorby.

Kdo vžil se cvikem po léta trvajícím do nynjšího

systému, snadno zapomíná obtíží, které mu pekonati

bylo, než k tomu dospl, aby etl a psal plynn a

snadno dle notové soustavy; o psaní vskutku rychlém

nemže býti ei ani u toho, kdo vnuje se jako od-

borník skladb, ani u opisovae not. Rychlosti písma

hudebního dle dosavadního systému vadí proti

rychlosti písma obyejného, nemluv ani o stenogra-

fickém — pílišná komplikovanost not.

Skoro každá nota v systému notovém sestává

z hlaviky, krku a pravideln z jednoho neb nkolika

praporek ; na všechen zpsob vyžaduje každá nota

— nehled ani k 5 linkám základním — nejmén
dvou, pravideln ovšem daleko více tah, zvlášt pi

notách, k jichž vyznaení jest teba linek pomocných

(pod pti ádkami aneb nad nimi).

A jak nejasné a nespolehlivé jsou dosavadní znaky

!

Všecky noty mají týž tvar: hlavika, kterou jediné

se uruje ton, jest u všech ton stejná. Všechny
tony vyznaují se vždy stejnou hlavikou, stejným

tvarem; rozdíl jest jen v tom, kde hlavika ta stojí,

na které lince neb mezi kterými.

Pokud pohybují se hlaviky ty v linkách základ-

ních aneb asi 3 až 4 linky výše neb níže, jest možno

po delším cviku noty plynn isti. Avšak jakmile se

tento rozsah pestoupí, nedovede pravideln ani routi-

novaný hudebník rychle a zárove i jist a pesn
isti noty takové. Tu pestává pravidelné tení a

nastává jen hádání, jen jakýsi cit, který pomže do-

vednému hudebníku pekonati nejasnosti a nespoleh-

livosti písma.

Aby se pedešlo této nejasnosti, pomáhá si dosa-

vadní systém rozlinými klíi ; tak se pišlo ke klíi

houslovému, basovému, sopránovému, altovému a teno-

rovému — celkem tedy k 5 rozliným klím.

V každém z tchto 5 klí dá se sice theore-

ticky vyznaiti všech 63 ton, ve kterých se ny-

njší hudba pohybuje (9 oktáv po 7 tonech), ale prak"

ticky lze vyznaiti v každém z tchto klí nejvýš

23 ton, a další tony v témž klíi vyznaené, pesa-

hující tvrtou linku pomocnou, jsou pravideln neitelný.

Uváží-li se, co práce a cviku jest teba, aby kdo

nauil se zbžn isti dle obyejného písma liter-

n í h o, jež sestává pouze z 23 písmen a v nmž každé

z tchto písmen se charakteristicky liší od dru-

hého, pak není s podivením, že vyžaduje daleko více

práce a cviku nauení se teba i jen 23 znakám ton,

kde hlavika jest jako hlavika, a kde rozdíl spoívá jen

v poloze. Nemluvím tu ani o 40 znakách dalších

ton, které v hudb pece jen nutno jest vypisovati

i isti ; a což teprve když nastává nutnost pekonati

touž obtíž v rozliných klíích!

Každý z uitel hudby potvrdí, jak asto u celé

ady žák marná jest práce a snaha, aby se nauili

isti a psáti noty v klíi houslovém i basovém.

Tyto obtíže a nedostatky notového systému hudeb-

ního písma uznala celá ada hudebník, zejména ui-

tel hudby. Uznání vad tch vedlo pirozen k otázce

:

Lze-li vadám tmto odpomoci?

Celá ada experiment ve smru tom uinných

pedcházela mému pokusu. Slavný francouzský filosof

Jeanjacques Rousseau se o to pokusil již v polo-

vici 18. století, pedloživ francouské Akademii spis

> Dissertation sur la musique moderne». Pokusu jeho

pedcházely práce Souhaittyovy a po nm následoval

Natorp.

Krom toho však ješt mnozí jiní zabývali se touž

myšlenkou a podobnými pokusy o reformu písma hu-

debního.

Jest tomu již skoro tvrt století, co jsme souasn
se starým pítelem Josefem Drichem jako praktití

stenografové se pokusili sestrojiti » hudební stenografii«
;

každý z nás pracoval pi pokusu tom svým zpsobem
a na zcela j i n ý ch základech.

Pišel jsem ovšem záhy k pesvdení, že » hudební

stenografie«, kdyby úkol její spoíval v tom, aby bylo

lze zachytit v letu nejen melodii, nýbrž i harmonii

hudby (jako možno stenografovati ei), poskytovala by

nejen nepekonatelné obtíže technické, ale musila by
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omezena zstati jen na úzký kruh hudebn obzvlášt

nadaných a vzdlaných muž ; tím pak by již ztratila

veškeren praktický úel. Upustil jsem tedy od této

myšlenky a teprve po mnoha letech poal jsem praco-

vati na pokusu ponkud skromnjším : sestrojiti rychlé,

snadné a jasné písmo hudební, kterým by se zárove

odpomohlo svrchu uvedeným vadám dosavadního sy-

stému.

Tento úel pokusu mého neshoduje se však úpln

s úelem, který vytkli si jiní, zejména Rousseau ;
ješt

více ovšem liší se návrh mj volbou prostedk
od jiných systém hudebního písma.

Rousseau, jakož i pedchdcové a nástupcové jeho,

používali pouze íslic, v novjší dob Riemann ve

svém spise »Skizze einer neuen Methode der Harmonie-

lehre« používá (podobn jako pi generálním bassu)

íslic a zárove not systému linkového ;
jiní používali

písmen, slabik (Tonic Solfa Association v Anglii), jiní

písmen a íslic (tabulatura), jiní rozdlili oktávu na

12 stejných díl (chromatika).

Volba prostedk, kterých užívá mj hudební

rychlopis, plyne z následující úvahy

:

Hudba skládá se ze 7 ton základních a jich

odvozenin vznikajících bu zvýšením neb snížením

ton základních. Tchto 7 ton se optuje v rozliných

polohách (oktávách). Je-li možno tyto rozliné polohy

pesn a jasn vyznaiti a rozlišovati, pak dostaí pro

vyznaení 7 ton, teba v rozliných polohách ležících,

7 znaek.
Znaky tyto musí býti voleny tak, aby se navzájem

jasn lišily, aby byly krátké, aby bylo možno je

snadno a rychle psáti, aby se snadno a jasn dalo

pi nich vyznaiti zvýšení, snížení neb od-

rážky, rhytmus a spojitost postupná (melodická)

i souasná (harmonická), ligatura, rozliná seskupení

ton a jiná znamení hudební. Znaky ty musí býti

dále stupovité, aby i výškou svojí vyznaily výšku

jednotlivých ton v téže poloze ležících, jak se to

dje v systému notovém užitím linek. (Dokonení.)

O. HOSTINSKÝ:

Vzpomínky na Fibicha.

(Pokraování.)

První vtší orchestrální skladba, která vznikla po

Fibichov píchodu do Prahy r. 1871, byla ouvertura

ke Kolárovu » Pražskému židu«. Od nové této hry oeká-

valo se mnoho
; je známo, že se také na dlouho stala

kassovním kusem. Autor — starý pán byl tehdy

vrchním regisseurem — pál si míti zvlášt k tomu

složenou ouverturu, obrátil se tudíž k Fibichovi.

Ale Fibich namítal, že pece nemže kompono-

vati hudební pedehru, nezná-Ii drama, které po ní

následovati má, anebo alespo obsah jeho v hlavních

rysech. »No, to vám mohu íci nkolika málo slovy
,

pravil Kolár, »to vám snad dostaí. Je v tom zamilo-

vaný párek, pak exekuce na staromstském rynku po

blohorské bitv, a pak je tam jakýsi šlechetný žid. "

S tímto authentickým programem musil se mladý skla-

datel, cht necht, spokojiti. Brzo zhostil se svého

úkolu ; 1 5. listopadu byla ouvertura hotova, asi za

týden mla být premiéra. Ale k prvnímu pedstavení

» Pražského žida« (23. listopadu 1871) byl takový nával,

že divadelní pokladna neodolala a vyprodala i orchestr,

což v Prozatímním divadle dlo se dosti asto, ponvadž

i z orchestru v stejné asi úrovni s hledištm ležícího

bylo obstojn vidti na jevišt. A nejinak stalo se

i pi následujících reprisách, tak že Fibichova ouver-

tura divadlem odložena ad acta. Teprve po msících

dokala se provedení v koncert ve prospch ústavu

pro slepce, jenž dával se 14. bezna 1872. To byl

zaátek Fibichovy skladatelské karriéry ve službách di-

vadla. Byl ominosní; Fibich ml vru zapotebí té

velké, nadšené lásky k dramatickému umní, která byla

podstatným rysem jeho umlecké individuality, aby

pes všechny trpké zkušenosti ze styku s divadlem tak

pehojn plynoucí zstal mu pece vren až do posled-

ního dechu. Je známo, že s nejvtší ochotou vyhovl

vždy, žádala-li se od nho njaká skladba, af pedehra,

a prvod k živému obrazu nebo jakákoliv drobnjší

skladba píležitostná, teba písnika nebo i pouhá fan-

fára, jíž pála si inohra. Jak vážn také na sebe menší

úlohu toho druhu pohlížel, poznal jsem sám nejednou,

když k úelm podobným vyžadoval si ode mne infor-

mace historické o starých nápvech eských.

* *

Alespo slovem zavaditi musím o skladbu, která

vznikla r. 1872 a jejíž osud je práv tak charakte-

ristický pro pomr naší hudební veejnosti k Fibichovi,

jako ona sama charakterisuje situaci na zaátku let

sedmdesátých ; míním » Svatební scénu «. Je to sice jen

sborová úprava svatebních písní lidových (s prvodem
pvodn klavírním, pozdji pro orchestr spracovaným),

ale ukazuje nám práv proto nejlépe jemnocit mistrv

na poli tom. Dle píkladu Smetanova také Fibich ne-

miloval pouhé napodobení ili padlání* lidových

písní; znal však a oceoval jejich hudební ústrojí

a uml jich také, kde bylo zapotebí, užiti, a to zajisté

mnohem lépe než leckterý z tch, kdož se jimi stále

ohánli jakožto heslem velice populárním, tudíž i nad

jiné vdným. Podal písn eského lidu ne v konven-
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cionelní smsi njaké, nýbrž v skutené, živé scén,

logicky se vyvíjející, z níž vane prostý, pravý duch

lidový. A pece dílo to, a vtším spolkm zpváckým

snadno pístupné, pes rozhodný úspch, s nímž se-

tkalo se první jeho provozování, neujalo se tou mrou,
kterou by bylo zasluhovalo. -Svatební scéna- patí

k nejmén známým pracím Fibichovým. Zapamatujme

si to zatím, abychom svého asu i s této stránky posví-

tili si na výtku neeskosti Fibichovy tolikráte neprávem

innou a tolikráte marn vyvracenou.

* *
•

Peasto byl již vypravován vznik »Veseloherní

ouvertury « op. 35. Je to jedna z nejpknjších našich

anekdot umleckých — ovšem anekdota pravdivá, na-

prosto zaruená. Dotýkám se jí zde, protože mohu
k ní pipojiti zajímavý doslov. Fibich vsadil se, tuším

v let r. 1873, u píležitosti živé debatty o tom, jak

rychle možno komponovati, že za 24 hodin napíše

ouverturu. Hudebnímu spisovateli V. J. Novotnému

svena volba thematu, i žádal ouverturu veseloherní.

Fibich dal se ihned do práce, obtoval noc, a za 24

hodin byla partitura hotova. Tak vzniklo dílo nejen

formáln plynné a okrouhlé, k emuž by staila pouhá

routina, ale i cenné hudebním obsahem svým a svží,

v pravd veseloherní náladou.

Ale jaký byl osud této ouvertury? Provedena byla

poprvé až 24. bezna 1874 v koncert ve prospch

chudých gymnasist. Byla sympathicky pijata od obe-

censtva i od kritiky
;

jeden recensent však pronesl

následující pímo zdrcující ortel : » Pana Fibicha, skla-

datele jinak snaživého, s jeho veseloherní ouverturou

pro suchopar myšlének a pro dsivou fakturu, která se

naveskrz jenom v nejsprostší šablon rosalií pohybuje,

lze jenom litovati«. Tento píkrý odsudek tím více za-

rážel, ponvadž týž zpravodaj (dr. V. Linhart, píšící

tehdy pod chiffrou V. V. do »Politik«) jindy pln
uznával talent a intelligenci Fibichovu a pi symfonické

básni »Otellu« na p. jen smr hudby programní, prý

»nejnovjší a výstední* ze zásady potíral, ale jinak

umní skladatelovo rozhodn chválil. Je pochopitelno,

že Fibichovi záleželo na tom, aby zvdl píinu tak

náhlé zmny fronty. Otec jeho obrátil se tudíž k Petru

Fischerovi, známému zakladateli » Slavína « vyšehrad-

ského, jenž byl pítelem Fibichovy rodiny a tenkráte

ml závažné slovo v družstvu »Politik«. Fischer infor-

moval se v redakci a dána mu odpov: » Fibich je

na proskripní listin, ponvadž podepsal adresu proti

Maýrovi". Mínno tím promemoria, kterým na podzim

roku 1872 skladatelé, hudební umlci a referenti eských

list družstvu divadelnímu podati chtli rozhodný pro-

test proti hrozícímu povolání Maýra na kapelnické místo,

jehož se Smetana, roztrpený nezízenými útoky odprc
svých, byl vzdal ; avšak promemoria odevzdáno nebylo,

ponvadž družstvo zaalo zatím již vyjednávati se Sme-

tanou, aby demissi svou odvolal.*)

Bželo tedy o Fibichovo úastenství na projevu

již pes rok starém, k tomu pouze zamýšleném, for-

máln ani neskoncovaném ; arci adresa ta nezstala

tajemstvím, ponvadž autograficky rozmnoženo bylo celé

její znní i s veškerými vlastnoruními podpisy. A pro-

hlížíme-li adu jmen zde podepsaných, shledáváme, že

mezi nimi vlastn nescházel nikdo z tch, kdož jen

ponkud stáli v popedí ruchu hudebního — samo

sebou se rozumí krom Pivody a jeho nejintimnjší

družiny. Pro práv Fibich, a pro teprve te byl pro-

skribován, když s mnohými jinými jeho spoluvinníky

jmenovaný recensent i na dále jednal docela benevo-

lentn, jako ped tím? Odpov je snadná. Vdlo se

píliš dobe o Fibichovi, že byl pívržencem Sme-

tanovým a odprcem Maýrovým zásadním a neústup-

ným, že nikdy neuiní sebe menšího pokusu, aby

pravý význam svého podpisu jakýmikoliv omluvami

a transakcemi zmenšoval nebo dokonce zapíral.**)

Vdlo se také, že odváží-li se kdo kdy pokrao-

vati dle Smetanova píkladu na dráze kacéovaného

pokrokáství, bude to pedevším on, jenž sice mezi

skladateli našimi byl tehdy se svými 23 lety nejmladší,

ale pes to — ovšem krom Smetany — ml nej-

širší rozhled po svt hudebním a proto nedal se

zastrašiti kalafunovými blesky našich vlasteneckých re-

akcioná. Nad to byla situace pro takové píležitostné

šlehnutí Fibicha píznivá i proto, že na jae r. 1874

áka Maýrova v družstvu divadelním, a s ní ovšem

i bojovnost všech odprc Smetanových mnohoslibn

rostla, a zárove pak také dosti pohodlná, ponvadž
jednak Fibich sám od minulého podzimku psobil daleko

za hranicemi, ve Viln***), jednak po mém odchodu

z Prahy na zaátku bezna hudební rubrika nejen

v » Politik «, ale i v druhém staroeském listu, v » Po-

kroku «, dostala se na njaký as opt do rukou Sme-

tanovi nepátelských, takže z denník stoupencm zbyly

pouze » Národní listy «, do nichž po léta psal hudební

referáty dr. Ludevít Procházka. (Pokraování.)

*) V knize mé o Smetanovi vc ta vyložena jest šíeji

a adresa sama, mnou sepsaná, sdlena aspo u výtahu.

**) Jestliže pak nkdo nedovtipný pece ješt podobným

illusím se oddával, mohl práv v beznu 1874, když pipra-

vovaný »Bukovín« na as ustoupil »Dvma vdovám«, dtkliv

býti pouen, jako na p. onen, jehož rozmluvu s paní Fibi-

chovou podal jsem již shora.

***) Bylo již sdleno, že Fibich v první polovici bezna

1874 na nkolik pouze dní pijel doPrahy ke zkouškám na

»Bukovína«.
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Nové hudebniny a knihy.

Riemann Hugo : Geschichte der Musik seit
Beethoven (1S00— 1900). Berlin a Stuttgart 1901, v 8'.

VII a 816.

Riemann chce v této velmi objemné knize podat djiny

hudby 19. století. Nemá to být slovník, nýbrž djiny. Jde

tedy nejprve o to, pokud dílo toto je historické. Historie

jest jedna, af pedmt její jakýkoli, proto také jen jedna

historická methoda. Dlení historie na politickou, kulturní,

djiny umní, sociální atd. týká se jen materiálu, ne methody,

této jen potud, pokud má materiál vliv na methodu. Proto

historik i hudby musí být historikem vbec. Mezi historikem

na p. hudby a husitství není mnohem vtší rozdíl než na

p. mezi historikem prvního kesanství a restaurace. A žá-

dáme-li stejnou historinost v tomto oboru tak zv. politické

historie, musíme ji žádat i zde v djinách umní: historik

hudby musí být nejen hudebníkem, nýbrž i vyškoleným, od-

borným historikem. To teba mít zvlášt dnes velmi dobe
na pamti, nemá-li historie hudby klesnout na nejnižší

niveau ze všech dnes tak rychle pokraujících odvtví historie.

Proto se zde zmiuji o tom ponkud šíe.

Historická methoda, historinost, spoívá nejprve v ná-

ležité analysi daného materiálu. Život, tedy i hudební, je

velmi spletitý útvar, jejž rozebrat je úkolem historikovým.

Nestaí spoítat umlce podle chronologie, podle národnosti,

podle hodnoty, podle oboru, v nmž umlec pracoval atd.

Historická analysa náležitou intuicí musí sestoupit do základu

umleckého tvoení, zejména nesmí se dát oslnit asto záí-

cím zevnjškem umleckého zjevu. Úkolem historie jest

podat evoluci, vývoj svého pedmtu. Proto v historii

asto menší umlec musí stát výš a na pednjším míst,

než zevnjškem dokonalý umlec, jenž nedovedl dát umní
nic nového. Tato historická analysa jest jen pípravou histo-

rickou. Jí získává historik jen materiál, naež musí pistoupit

k synthesi. Skládá umlecké zjevy podle vnitní jejich logi-

nosti, ne podle jich daného pomru asového atd. Historik

tu musí tvoit.
Takovým historikem umní Riemann není, Již omezení

látky na století (1800—1900) budí nedvru, že to jest pí-

ležitostná kniha o »devatenáctém století«. Avšak v hudb
opravdu toto století iní takový celek, že je i historik mže
akceptovat za historickou periodu. Poíná Beethovenem, což

je zcela správné. Beethoven je otec celé hudby tohoto sto-

letí, z nho vychází instrumentální i dramatická hudba. Proto

Beethoven vždy bude v historii znamenat první dobu hudby

v 19. století. Je to ten, jenž dovršil, co bylo ped ním,

a ukázal cestu k novému. Druhá »kniha« Riemannova je

»Epoche Schumann-Mendelssohn«. Zde jsme již s historií

v rozporu. Pedn tito absolutní misti neiní v djinách

hudby epochu, nýbrž jen skladatelský smr. Historik nemže
neznamenat, že tito misti žili úpln v duchu Beethovenovy

hudby, a proto jest teba piadit je k Beethovenovi jako

dodatek o pímých stopách jeho v hudb 19. stol. Riemann
bée své epochy v smyslu asovém, a nesprávn. Mluvím-li

o Mendelssohnovi a Schumannovi, musím naped uvést

Schuberta a za nimi Brahmse. Riemann však Schuberta dal

do první epochy Beethovenské, Brahmse až do tvrté epochy

powagnerovské. Tím uinil zadost chronologii, ne však

historii. Zcela správno jest, že sem k Schumannovi adí

Chopina. O Dvoákovi praví Riemann, že stál pod vlivem

Brahmsovým, nemluví však o nm pi Brahmsovi, nýbrž pi

širokém oddílu národních* smr hudby (o Dvoákovi na

str. 531, o Brahmsovi až na str. 743). Historicky tedy mla
z prvních dvou »knih« být uinna jedna: Beethoven s do-

datkem o Schubertovi, Mendelssohnovi, Schumannovi, Brahm-

sovi a Dvoákovi. U Riemanna tento samostatný historický

útvar je roztídn po všech tyech epochách jeho knihy.

Druhý historický útvar v djinách hudby 19. století je

zjev, jejž celkov lze nazvat »prcgramní hudba*. Zakladate-

lem je tu Berlioz, jenž jde i chronologicky bezprostedn po

Beethovenovi. Riemann i zde porušil historickou loginost

a vložil Berlioze až do tetí epochy, již nadepsal všeobecn
»Epoche Wagner-Liszt«. Po Berliozovi pišel Liszt, jenž

rozbil formu symfonie ve volnou formu symfonické básn,

a po nm Smetana, jenž v »Mé vlasti« vyvrcholil v celém

cyklu tento útvar moderní hudby v nejvyšší dosud hudební

dílo toho druhu. U Riemanna jde sice Liszt za Berliozem

a Smetana poítán v tutéž epochu, avšak ne úmysln, nýbrž

náhodn. O vnitní kausalit mezi tmito umlci není u nho
ei, nejen mezi Smetanou (o jehož »Mé vlasti« zmiuje se

bez poznámky) a Lisztem, nýbrž ani mezi Lisztem a Ber-

liozem není pomr náležit vyšeten.

Tetí útvar historie hudby 19. stol. je hudební drama,

jemuž vnuje Riemann druhou ást tetí epochy. Poíná
hudební drama Wagnerem. Hledáme-li pedchdce Wag-
nerovy, musíme si vypomoci rejstíkem a nalezneme je na

nejrozmaniíjších místech. Weber jest zaádn k Beethovenovi,

Marschner do epochy Mendelssohnovy. Poslední kapitola

této epochy jedná o opee a sice v této smsici: Auber,

Herold, Halévy, Adam, Pacini, Mercadante, Bellini, Doni-

zetti, Wallace, Balfe, j. Benedict, Macarren, Meyerbeer,

Verdi, Kreutzer, Marschner, Lortzing a Flotow. Kdo by

tu mohl nalézt njaký historický vývoj ? O pokroku po Wag-
nerovi, o velikém kroku Fibichov od hudebního dramatu

k melodramatu Riemann vbec neví, pokládá »Hippodamii«

za trilogii oper. Tím mu ovšem zcela ušel poslední, záv-
rený kámen, jenž tuto tetí periodu a tím hudbu 19. století

Vbec Uzavírá. (Dokonení.) Dr. Zdenk Nejedlý.

Národní divadlo.

Ponvadž pan prof. K. Hoífmeister dlel tyto dni na

koncertních cestách, pineseme referát o Donu Juanu až po

píští reprisi.

Koncerty.
Tetíabonentní koncert » e s k é F i 1 h a r m o n i e

(13. ledna) vnován byl mladoruské škole novoromantické,

v jejíž ele stojí Balakirev. Jeho Symfonie C-dur z r. 1593

byla hlavním íslem veera a nejlepším. Rhytmický ráz a zá-

klad novoruské hudby osvdil se i zde plnou mrou, Scherzo

je nejzdailejší vta této symfonie. Melodie ustupuje tu nkde
do pozadí, i ve volné vt, kde našemu vkusu je cizí homo-

fonní její ráz, pipomínající operní iíalianismus ; mimo to

hlavní motiv volné vty upomínal píliš na balladu z » Bílé

paní« (Des-dur). Druhá skladba, Lapunova Ballada, je dílo

nad obyej podivné. Bez logiky a skladu vyrojí se na po-

átku nkolik themat znan bezvýrazných, z nichž nevyrstá

nikde ani hudební ani poetická významná myšlénka. Pro
skladba sluje »balladou«, zstalo mi úplným tajenu tvíni.

Cizím živlem byly v koncertu dv klavírní skladby Lisztovy

instrumentované N. J. Kazanlim. Paní Naa Menšíková za-
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zpívala šest ruských písní s dokonale procítným pednesem.

Koncert dirigoval pan N. J. Kazanli hladce sice, ale beze

vší osobitosti. Nemžeme zatajit své podivení, pro koncert

nebyl bohatší na skladby instrumentální. Písní uslyšíme dost

v jiných koncertech, orchestrálních koncert však nemáme
nazbyt. Z celého tohoto koncertu však zajímala vlastn jen

Balakirevova Symfonie, jež mohla být dobrou souástkou

opravdového koncertu filharmonického. Tato chudost pro-

gramu v první ásti (pro nedána Symfonie na první místo ?)

zpsobila, že obecenstvo se po celý koncert nerozjailo.

Proto snad také odpadl druhý koncert p. Kazanliho, jenž

byl již ohlašován.

Na populárním koncertu >Ceské Filharmonie* (16. ledna)

provedena byla nejnovjší eská skladba: > eská píse«,
melodram L. V. elanského na slova Jaroslava Vrch-

lického, psaný k tak zv. oslav eské písn na koncertu

»Spolku eských žurnalist«. elanský má již své melo-

dramatické jméno: v »Kamille« užívá této pro eskou hudbu

tak typické formy, a melodram »Ballada o duši Jana Nerudy«

je znan populární. Píklad velikého melodramatického díla

Fibichova psobil asi mocn na Celanského, hledajícího

v »Kamille< cestu k zpvohe z dnešního života. Nový melo-

dram Celanského vyniká svou jednotností, ímž osvojuje

si hlavní pednost Fibichových melodramat koncertních, uží-

vání píznaných motiv. Hlavní motiv eské písn, ped-

nášený na poátku lesními rohy, mní se v klidný zpv
houslí, v cvrlikající zpv ptaí, v dtskou ukolébavku i v zá-

dumivé meno mosso. Opravdového effektu dociluje Celanský

pi slovech o nepíteli národním, kde originela z hlavního

motivu tytvrteního vypouští druhou tvrt, ímž dosahuje

rhytmické analogie k písni »Kdož jste boží bojovníci<, jež

potom opravdu zavzní, spojíc se s hlavním motive .' písn

v organický celek. Instrumentace je bohatá a pípadná po
stránce hudební i melodramatické, jen pílišné užívání trilk

ruší na nkterých místech ponkud srozumitelnost (hned na

poátku, kde corni con sordini s hlavním motivem zanikají).

Frant. Ondíek na svém populárním koncertu (18.

ledna) provedl Beethovenovu Kreutzerovu Sonátu s pianistou

p. Bassem ; mimo to psobil nejvíce dvma skladbami Bacho-

vými, Preludiem a zvlášt Fugou. Z virtuosního programu

zahrál své Scherzo capricioso a Paganiniho Fantasii Mojžíš

na G strun. Pan Bass vynikl hlavn jasným a zetelným

podáním Chopinova Scherza h-moll. I jeho program je vždy

vybrán s umlecky vytíbeným vkusem, avšak skladby, jež

na potlesk obecenstva s nevšední ochotou pidává, bohužel

vždy pokazí krásný dojem provedeného ísla programového.
Dr. Zdenk Nejedlý.

První koncert eského spolku pro komorní
hudbu konal se dne 20. ledna. Byl to koncert pouze ko-

morní, pi nmž všechna ti ísla pedneslo eské kvartetto.

Proti produkcím tohoto druhu ozývaly se ješt do nedávná

hlasy abonentv
;
poukazováno na to, že jest to veliký úkol

pro posluchae vyslechnouti za sebou na p. ti kvarteíta,

a že mlo by se vždy dbáti pestrosti programu a vkládati

mezi komorní skladby nkterá ísla sólová. Námitky tyto

byly by oprávnny, kdyby nešlo práv o eské kvartetto.

Ale mže-li kterýkoliv spolek pro komorní hudbu poskyt-

nouti lenm svým vtšího požitku, než popej e-li na svém
programu co nejvíce místa onomu sdružení, jež všude v cizin

platí za nejlepší kvartetto svtové, a jež v letošní své desáté

saison stalo se již podstatnou souástkou koncertního života

v celé Evrop? Mohou-li msta Víde, Berlín, Lipsko,

Amsterodam, Rotterdam, Haag, Mnichov, Hamburk, Vrati-

slav poádati abonentní koncerty pouze se skladbami

komorními našeho eského kvarteíta, nesnesla by Praha

ron dva neb ti koncerty toho druhu ? Na poest našeho

publika dlužno vyznati, že zájem pro komorní hudbu stále

roste. Jest to patrno i ze znaného vzrstu lenstva eského
komorního spolku, i z hojné návštvy produkcí pouze ko-

morních, i z upímné záliby, která každé íslo provází. Tak

bylo i pi koncertu posledním, pi nmž provedena ti smy-
cová kvartetta: Schubertovo z A-moll, Chválovo z C-moll

a Haydnovo z F-dur. Program tento byl neobyejn šastn
sestaven. Schubertova jemná, hluboká lyrika psobila v ideál-

ním provedení pímo arovn a byla nejvhodnjším úvodem
další produkce. Chválv kvartet tvoil psobivý kontrast

písným polyíonickým stilem, nevyhýbajícím se nkde i zdán-

livým drsnostem ; hudební myšlénky opravdové hloubky vy-

jadují se tu i silou celého orchestru a pekvapují svým

smlým sp'acováním. A na konec ten milý, vn svží

Haydn, rozkošný ve své prostot a nehledanosti — kdo pál

by si zajímavjšího komorního koncertu ? l. d.

XXV. koncertní veer hudebního odboru
Umlecké Besedy shromáždil v rozsáhlé dvoran
Mšanské Besedy tolik lenstva, že místnosti návalu nesta-

ily. Hlavní zájem soustedn byl ovšem na výkony prof.

Rudolfa Reissiga, editele brnnské filharmonie, jehož

umlecké psobení jest i u nás ješt v dobré pamti.

R. Reissig provedl úpln zapomínaný dnes nástroj strunný

»violu amour«, o nmž by snad nebylo již sle:hu, kdyby

neudržovala jej známá romance Raoulova v Meyerbeerových

Hugenotech. Viola amour však nezasluhuje této nevšíma-

vosti, které propadla. Její ton mkký, snivý, v nkterých

polohách pímo etherický, souznním strun pod hmatníkem
umístných zvláštního timbru nabývající, vyzývá pímo k uží-

vání. Hlavn volné vty, pednesené na tomto nástroji,

vyznamenávají se sytostí a rozmanitostí zvuku, prostého

ostrosti, která se nkdy z našich smycových nástroj ozve,

že nedivno, když práv sladké, serafické tyto zvuky violy

amour došly nadšeného ohlasu u mnohých básník. Výkon

p. Reissigv svdil o tom, že s láskou oddal se svému
nástroji. Virtuosita jeho ukázala nejen všechny pednosti

zajímavé, staré sonáty Leclairovy, nýbrž dosvdila, že i vci

moderní, jako Novákovu Barcarolu, Sukovo Adagio a Laloovy

Ruské zpvy, lze na ni provésti a to s takovou dokonalostí,

vroucností a delikatessou, že nelze si lepší a úinnjší jejich

provedení na jiném nástroji ani mysliti. Doufáme, že jeho

pokus nebude posledním, ale že se s ním co nejdíve opt
shledáme. Delikátní doprovod skladatele V. Nováka tvoil

znamenitou folii k sladkému zpvu violy.

K málo slýcháným kombinacím zvukovým náleží zajisté

také Beethovenovo Trio op. 87. pro dv hoboje a anglický

roh, které provedli bezvadn, plasticky a s patinou vervou

žáci prof. A. Koniga. Zpvní ísla provedli bývalí lenové

naší opery pí. A. Veverková, jejíž mezzosoprán nepozbyl

ani lesku ani zvuku, ale nabyl ješt ohebnosti v pednesu,

což osvdilo se hlavn pi nových zajímavých písních slo-

váckých, které sebral a harmonisoval V. J. Novotný. Pan

Karel Veverka zavdil se obecenstvu zvlášt pednesem
ballady K. Loeweho: »Hodinky*, kde plnozvuný jeho bas

vynikl. K této originelní skladb Loeweho družila se skorém

obligátní již arie Greminova z Ongina. Všechny písn
provázel obezetn pan Edv. Tregler. Klavírní pednesy

sl. elakovské odpadly, protože sleína ochuravla. - r .
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Zprávy spolkové.
Jednota eskoslovanských zpváckých spolk,

toto ideální, velké a mohutné sdružení všech našich stedisek
pstujících sborový zpv, trvá právn sic od roku 1868, však
theoreticky vlastn již od roku 1862. Myšlénka, soustedili
všechny zpvácké spolky eské v jednom mohutném sdru-
žení, vznikla v Pražském »Hlaholu« a to již v prvním roce,
v nmž celá ada eských zpváckých spolk povstala, v roce
1862; slaví tedy myšlenka »Jednoty« letos s celou adou svých
len také vlastní tyicítiletísvé. První veejné
vystoupení Pražského »Hlaholu« dne 16. února 1862 mlo
skvlý výsledek; tím jakož i houfným vznikáním jiných bratr-

ských spolk piveden Pražský »Hlahol« k myšlence, všechny
eskoslovanské spolky pvecké slouiti k v e 1 k é m u p-
veckému sjezdu do Prahy, který také ve dnech 17.

a 18. kvtna 1862 se uskutenil a za úasti 900 pvc ukázal,

že láska k umní pveckému našla v lidu eském plný souhlas.
Pi slavnosti roku 1862 mli jsme zpváckých spolk, již

slavnosti té se súastnili, ke stu a v tomto prvním jejich

spoleném vysoupení bylo na 4000 pvc, lnoucích láskou
k umní pveckému. Jaký to mohutný rozmach proti roku
1860, kdy nebylo spolk tch snad ani 10! — A to bylo
první osvdení krásné Hlaholské myšlenky sjednocovací

!

(Viz 1. výr. zprávu »HlahoIu str. 4.) Roku 1864 ozvala se
v kruzích eského pvectva touha po spoleném vystupování
podruhé. A opt to byl »Hlahol*, který nadšeným provoláním
ze dne 20. bezna 1864 zval druhy své k opakování slavných
dn z 'roku 1862. Že i tato druhá spolená pvecká
slavnost dopadla opt skvle, ba skvleji ješt než první,

toho pamtník jest dosti mezi námi. Úastno bylo 114 spolk
(z tch 40 s prapory) a poet shromáždných pvc ítán
byl na 1400! »Hlahol« v upomínku na tento národní pvecký
svátek k návrhu tehdejšího svého jednatele J. Srba (spiso-

vatele J. Debrnova) vydal slavnostní album, obsahující mužské
sbory »Duše lidská« od Martinovského, » Pelivá milá« od
Hoejška a » Heslo národa Ceského« od Bendla a zaslal je

všem zpváckým spolkm, slavnosti se súasínivším. — To
byl druhý projev touhy po spolené práci našich pveckých
spolk. (Viz výr. zprávu z roku 1864, str. 3.) V dubnu 1868
uinil konen výbor »Hlaholu« ku všem eskoslovanským
spolkm písemné vyzvání tohoto asi obsahu: »Idea spolo-
vání a vzájemné podpory mocným krokem bée se ku pedu,
spojujíc síly dosud slabé a rozdrobené, aby v mohutné celky
jsouce sjednoceny, psobily k úelm vznešeným, jichž jed-
notlivcm dosíci nemožno. I my spolkové zpvátí ubíráme
se za tímto šlechetným úelem, budíce a pstujíce lásku
k zpvu, tomuto nerozluitelnému druhu národa esko-
slovanského. Však akoli všichni vytkli jsme sob jeden
spolený cíl, pece psobili jsme dosud jako rozmetaní údové
jen každý o sob, a nesestoupili jsme se v tlo jedno, jež

by oživeno jsouc silami všech, k rozšíení a zvelebení zpvu
slovanského uskuteovalo i podniky takové, které síly jed-
notlivých spolk daleko pesahují. Ustanovili jsme se proto
na tom, zaíditi Jednotu zpváckých spolk esko-
slovanských, kteráž, jsouc ohniskem všech zpváckých
spolk našich, pstovala by piln zájmy jejich, vyplovala me-
zery námi dosud asto cítné a pivedla zpv eskoslovanský
k utšenému rozkvtu.« Tím pivedena myšlenka Hlaholská
již po nkolik rok ped tím vyslovovaná k cíli svému.
Bylyf prozatímn stanovy »Jednoty« tehdejším jednatelem
Hlaholu p. JUDrem J. Fleischmannem vypracovány a ve
schzi zástupc pveckých spolk (dne 18. kvtna 1868) s ne-
patrnými zmnami schváleny a ihned úadm pedloženy.
(Viz výr. zprávu » Hlaholu « z r. 1868, str. 3. a 4.) S >Tila-

holem« slaví tedy i myšlenka »Jednoty« letos své tyicítiletí

a ml jsem za svou povinnost, na zajímavou zajisté okolnost
tu tenáe »Dalibora « tmito skromnými ádky upozorniti. r.

'Pražskému Jilaholu udlila slavná obec královského
hlavního msta Prahy zlatou záslužnou medaili,
což praesidium spolkovému výboru oznámilo pípisem, v nmž
se dí, že stalo se tak v uznání vynikajících zásluh Hlaholu
nejen o hudební umní eské, ale i o naše probuzení národní.

J-rudební pehled 'Prahy a venkova.

Benešov. Koncertní veírek dne 11. ledna 1902. Mužské
sbory »Rekv sen* od Slavíka, »V kraje eském od Mazánka,

•Tutti-frutti « od Bubely; smíšené sbory Zpvy lidu eského*
od Maláta, » Divadelní lístek* od Angra; ženské sbory
iVínek ze Smetanových oper* od Baura, »Kytiky* od
Strébla, Valík* od J. V., »Sousedské« od Vognera; sólové
písn_ od Pauknera a »Élegie« pro housle od Ernsta. —
Budjovice Mor. Koncert Frant. Drdly, virtuosa na housle
dne 5. ledna 1902. Houslové skladby od Ernsta (»Othello«),
Paganiniho (»Rej arodjnic«), Dvoáka (^Slovanský tanec
ís. 7.), Leonarda-Lipinského (»Fantasie«) a j. ; orchestrální
skladby od Flotowa (ouvertura »Martha«), Webra (»Vyzvání
k tanci«); arie z opery j>Mignon < od Thomase (zapla sle.
Magersteinová). — Jiín. Koncertní zábava zpváckého
spolku »Smetana« dne 6. ledna 1902. Rutte: »Náš kostelník*,

mužský sbor; Paukner: Nevsta pedoucí« a »Dennice*,
ženské sbory s prv. piana ; Malát : i Zpvy lidu eského*
pro mužský sbor s prv. piana; Vendler: »Chorý Jeník*,

smíšený sbor; Koch: »Rukavika«, žert pro mužský sbor
s prv. piana

;
Soukup-Kuera : »Ostí hoši«, kom. opereta. —

ídil Jan Patsch. — 'Praha. V dýchánku Pražského Hlaholu
dne 19. ledna t. r. zaplo dámské oktetto tyto ženské sbory:
>Panenko s Bohem « s prvodem piana od Pivody, <>Dva

sbory* od Jar. Polívky; Hlaholský kroužek pak sbory mužské:
"Domovina* od Fernjanie, »Hoické trubiky od Rublie,
»Kytice národních písní« od Bachtíka a »Zbožné pání« od
Piskáka.

Jednota eskoslovanských edifel kr, ka-

pelník, varhaník a majifel hudebních škol.

Jak zjednati nápravu? Mnoho žalob již proneseno
bylo na žalostné pomry stavu našeho. Jisto jest, že pou-
hými stesky pomry tyto v niem ani o „vlas se nezlepší, že

nutno jest také ruku k dílu piložiti. Úspšná akce k ná-
prav však není možná od jednotlivce ; ten nemže poža-
davku svému zjednati slechu, aniž má tolik moci sám ná-
pravu provésti. Oprav se dovolávati jest pedevším úkolem
organisace naší, a proto nutno, aby tato vdoma si byla

svých cíl, aby mimo to znala dkladn, do nejmenších po-
drobností, kivdy, bezpráví i trudy naše, a znala též pro-

stedky a cesty, jak lze zlepšení dosíci.

Dnes zmíniti se chci jen o nkterých nejpatrnjších
kivdách, jimiž trpíme.

Kondiní odbor stále dostává žádosti o opatení míst
v Cechách a na Morav od výborn kvalifikovaných hudeb-
ník, jimž nemže vyhovti, ponvadž míst takových není.

Znaný poet absolvent škol hudebních odsouzen jest každo-
ron do vyhnanství, nucen jest chleba v cizin hledati. Vý-
mluvným dokladem tohoto smutného fakta bylo usnesení
naší Jednoty pi valné hromad v Plzni, aby dána byla vý-

straha rodim, by dítek svých nedávali do odborné školy

hudební, ježto hudebníku z povolání nesnadno dnes ve vlasti

se uživiti. Stejná výstraha uveejnna byla v denních listech

i od absolvent pražské konservatoe.
Nejsmutnjším na celé vci jest, že dnes, kdy pražská

konservato výsledky svými budí obdiv celého svta, kdy je

školou opravdu vzornou, a kdy eské umní hudební pro-

duktivní i reproduktivní na vítzném jest postupu i u ne-

pátel našeho národa, že dnes, kdy umní .hudebnímu a

našim umlcm vnuje se nejvtší pozornost i v našich den-
ních listech, na pomry hmotné hudebník našich nikdo
nemyslí. Jim nevnuje se vbec pozornost. A pece, jak

málo jest tch, kteí došli svého cíle, kteí nepropadli bíd
a beznadji

!

Mnohému zajisté dalo by se odpomoci za dobré vule

initel veejných. Kolik slušných míst editel kr, var-

haník a kapelník dalo by se ve vlastech našich zaíditi,

a kolik výnosných škol hudebních otevití! A bylo by to

nejen na prospch umlc, ale i na výhodu samého umní
hudebního. Tím zvýšila by se úrove hudebního vzdlání
a zamezilo by se tak zhoubnému odlivu sil asto nejlepších

do cizjny, kde po vtšin se odcizují.

asto ukázáno již bylo na to, kolik jest v Cechách
vtších mst, kde není posud samostatného editele kru, a

kde pece mohl by nejen on, ale s ním i varhaník slušné

obživy dojiti. Uvedu jen man nkterá: Strakonice, Horaž-
ovice, Sobslav, Kladno, Litomyšl, Choce. Zde všude sv-
eno jest editelství kru ídícím uitelm, a ohromná vt-
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šina uitelstva nepestává proti tomu protestovati. Za dneš-

ního rozkvtu školství i hudby církevní nelze oba tyto úady
v jedné osob slouiti, o emž nejlépe svdí to, že pravi-

deln nuceno jest nkolik uitelv úad ten spolen zastá-

vati (na Kladn tyi, v Chocni ti, v Strakonicích ti a pod.).

Jinak bývalo tomu druhdy, když kantor byl pedevším hu-

debníkem, emuž dosvduje jméno i zpsob obsazování
míst. Uitelstvo samo poukazuje na to, že nedostává se mu
asu ani pedbžného vzdlání k zastávání místa editele kru.*)

(Pokraování.)

Schze výboru Jednoty eskoslov. editel kr, ka-

pelník, varhaník a maj. hud. škol byla ve tvrtek dne
23. ledna 1902., o 2. hod. odpol. v Praze, »u Chodr.<
Poad : 1. Zahájení. 2. Zpráva jednatele. 3. Zpráva poklad-
níka a revise út. 4. Rozhovor o další innosti. 5. Pijímání
nových len. 6. Stanovení doby a místa píští schze. 7. Volné
návrhy. Bolí. Kašpar.

Dopisy.

Z Milana. Zajímavý spor odehrál se zde ped vá-

noními svátky. Msto Milan, které až dosud vedlo náklad
na divadlo della Scala, zeklo se této povinnosti udávajíc za

píinu, že vydržuje divadlo to s ohromným vydáním 200.000

až 300.000 lir ron, a tím že náramn se utiskuje. Znané
vzrušení zmocnilo se obyvatelstva. Ihned utvoily se dv
strany, jedna pro divadlo a druhá proti nmu. Strana pí-
znivá velkými plakáty vybízela obecenstvo, aby nikterak ne-

svolilo k tomuto kroku, a aby donutilo správu mstskou
opt impresu pevzíti. Za dvod udáváno, že chlouba di-

vadel italských, ba chlouba všech svtových divadel vzala by
tím za své, ježto málokterý mecenáš by ron obtoval tak

velké sumy. Strana protivná uvádla, že poplatníci sténají

pod velkými pirážkami, a dokazovala, že msto jedná správn,
ježto penz na jinou stranu více teba než na vydržování
divadla della Scala, které ron tolik penz pohlcuje. Došlo
až k hlasování, jež dopadlo dosti smutn. Strana »pro« zí-

skala jen 9.000 hlas, kdežto strana »proti« získala jich 11.000.

Zstane-li pi tom, je slavné zdejší divadlo letošního roku
naposledy oteveno a sotva se doká nového osvoboditele.
Však strana divadelní doufá, že podaí se jí oblomiti správu
mstskou

;
vždy takto bylo by msto oloupeno o pední

znamenitost, ba mimo dóm o nejvtší. — Pro letošní saisonu
má divadlo della Scala v repertoiru opery : Valkyru od Wag-
nera, Perníkovou chaloupku od Humperdincka, Lindu od Doni-
zettiho, Troubadoura a Requiem od Verdiho a balet »Amor«.
Divadlo dal Verme mlo vera první pedstavení Gounodova
»Fausta.« — Velikého úspchu dodlala se Giordanova opera
»Fedora« v Antverpách. Tamní asopisy s potšením ozna-
mují velké vítzství mladého vlašského skladatele, jehož
první práce »André Chénier « vzbudila již v hudebním svt
velkou pozornost. r. v.

Rzné zprávy.

* editel paížské »Opéra Comique«, Albert Carré,
uspoádá adu pednášek, jež se budou zváti: »Literatura

a hudba*. Bude v nich poskytnut pehled djin hudebních
text ve Francii od prvních poátk až do zaátku 19. stol.

Pednášky tyto spojeny budou s demonstracemi hudebními,
jež pednesou lenové opery komické. Poad bude tento

:

11. ledna. Librettisté Oluckovi. Pednáší Fiérens-
Gevaert. Ukázky: Arie z Armidy, Ifigenie Aulidské, Parisa
a Heleny atd. 1. února. Beaumarchais. Pednáší André
Hallays. Ukázky: arie z »Lazebníka « (Paisiello, Rossini) ; arie

z »Figarovy svatby« a j. 1. bezna. Sedaine. Pednaše
Chantavoine. Ukázky : Romance od Philidora a Monsignyho.
5. dubna. Librettisté Grétryovi. Pednáší Fiérens-
Gevaert. Ukázky z arií a duett vynikajících oper Grétryových.
26. dubna. Libretta Lullyho, Destouchesa a Rá-
me a u a. Pednáší Vincent lndy. Provedeny budou zlomky

*) Viz asopis »eský Uitel*, -Školský obzor .

z Armidy, Alcesty Lullyho, jakož i z Hippolyta a Dardana
od Raineaua atd. 17. kvtm. J. J. Rousseau. Pednáší de
Fourcaud. Provedení fragment z > Le devin du village.«

Bger.

* Americký impresario Karel Fromann pojistil ruku

Kubelíkovu na 40.000 M. proti úrazu. Pamatuje se nyní na
to pedem, protože Joseffy kdysi po prvních svých úspších
v Americe pro zánt palce musil od svých závazk ustou-
piti, Josef Hofmann spadl s dvoukolky a porouchal si ruku,

a též Ole Bulla, Wieniawského i Paderevského stihly ne-

hody, jež koncertní jejich tournée perušily.

* Angelo Neumann vydá ješt v této saison
své memoiry, jež mimo cenné píspvky k djinám divadla

budou asi obsahovat i zajímavé zprávy o Wagnerovi, s nímž
Neumann byl v blízkých stycích.

* M. Mathyssensová, nizozemská skladatelka, na-

psala novou tíaktovou operu »Le Sire Ducouson*, jejíž

provedení se chystá na Théatre Royal v Antverpách. V žádném
oboru umleckém není dílo ženy tak vzácné, jako v hudebn-
dramatickém.

* Divadlo v Kairu by mohlo být i mnohému
kulturnímu « divadlu vzorem. Od vlády má subvence

170.000 fr. Nejnovji zízen tu Wagnerv orchctr spuštný
do hloubky. Divadlo se pronajímá rzným spolenostem,
loni francouzské, letos italské. Obecenstvo poznalo tu z Wag-
nera Walkyry, Tristana, Lohengrina a Tannhausera, Hum-
perdinkovu Perníkovou chaloupku, Goldmarkovu »Sábskou
královnu*, Saint-Saénsovu operu Samson a Dalila mimo
celého Verdiho a vtšinu oblíbenjších dl francouzských
a italských. Hlavní dílo, jímž každá saisona se otvírá, je

Verdiho »Aida« v pvodní výprav, jež svého asu byla

poízena za million frank s nevídaným pepychem a histo-

rickou správností pod dozorem egyptologa Marietta.

* Pešfská Národní konservato nebude již spravována
jediným editelem, nýbrž tylenným editelstvím. Jeden
z tohoto výboru bude míti správu administraní, ostatní ti

umleckou. Prof. Gobbi íditi bude orchestr a míti dohled
na nástroje smycové a dechové ; prof. Tomka íditi bude
školu klavírní, prof. Erney bude pedstaveným oddlení pro
zpv, varhany a nauky theoretické. Sekretá Vajdaffi bude
míti administrativu.

* Bruckneiovo dosud neprovedené dílo Das hoheLied«
(pro dva tenory, baryton a dvojitý sbor) upravuje a instru-

mentuje prof. Hanuš Wagner, sbormistr akademického zp-
váckého spolku, jemuž toto dílo jest vnováno. Provedení
ustanoveno na 10. bezna.

* Klaviatura Jankova, i. vlastn Janko-Boyesova, zase

nachází ctitele a obhájce. íslo 24. asopisu » Deutsche
Kunst- und Musik-Zeitung* pináší nadšenou oslavu této

klavírní reformy ve lánku »Hinweg mit der bisherigen

Claviatur«. U nás uvedl ped nkolika lety prof. Trneek
tuto klaviaturu ve známost, ale bez trvalejších následk.

* Cena prof. Waltra Simona z Královce, urená pro
nejlepší nmeckou operu, nebyla udlena nikomu, akoliv
se o ni ucházelo 36 oper ; nkteré z nich došly také

z Rakouska.
* Saint-Saéns chystá se komponován" operu na

motivy starých perských písní. Libretto jest již hotovo. De-
korace budou malovány dle starých perských památek cho-
vaných v Louvr.

* Kovmponista »Ruy Blas«, Filip Marchetti (* 1835),

zemel v ím dne 18. t. m.
* V Berlín vypravena byla opera »Die Sibylle von

Tivoli« od Alfreda Sormanna, kterou by jist na repertoiru

dvorní opery nikdo nebyl pohešoval. Sormann je eklektik,

siln se poddávající vlivu italského verismu. V opee co
chvíli picházejí reminiscence na Mascagniho a Leoncavalla,
ale co do talentu mnohem chudší a temnjší. »Sibylla« sama
budována jest na úspších »Komediant« a » Sedláka kavalíra «.

* Rusko. Nová opera A. N. Šefera »Cikáni>< (podle
Puškinovy básn) provedena 30. prosince na »Narodnom
dom < v Petrohrad. Kritika je spokojena, jen je na rozpacích,

že tu není — ensemblv. Referent »Ježednvníku« vysvtluje
tuto »chybu« tím, že prý je v opee málo osob. Nejlepší
doklad, jak ruská hudba dosud svým smrem je až píliš
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konservativní. Na symfonickém koncertu 29. prosince dávána
poprvé druhá symfonie Senkova, jež napsána byla již ped
nkolika lety. Ze symfonie, nejvíce se líbilo scherzo, osud
to ruských symfonií vbec. Šenk sám dirigoval svou skladbu
a tu se stalo nco, co v Rusku budí podiv: na potlesk obe-
censtva své scherzo neopakoval. Symfonický koncert„28. pro-
since nebyl skvlý, novinkou byla Zolotorevova ^Židovská
rhapsodie«, jež však nemla velkého úspchu. — Moskva
chystá se k Wagnerovu cyklu, jenž má být proveden na
velké carské opee již v post. Protože zpváci ruští nejsou
dosud zvyklí zpívat Wagnera, angažovala carská opera zp-
váky nmecké, tak že cyklus ten bude dáván po nmecku.
To v Rusku není nic zvláštního, ježto tam na jevišti pevládá
italština obecenstvu úpln neznámá. Reforma operní hudby
v Rusku nedošla ješt ani tak daleko, aby se zpívalo eci
obecenstvu srozumitelnou. Z oper Wagnerových budou pro-
vedeny : Lohengrin, Walkyry, Meistersingi, Goíterdámme-
rung a Flieg. Hollánder.

* Itálie. Milánská »Gazetta musicale* (Ricordi) uve-
ejuje zajímavý výkaz novinek italské dramatické tvorby z mi-
nulého roku (1901). Novinek bylo 65 od 63 skladatel,
z nichž pouze známe Mascagniho a Perosiho. Z tchto prací

bylo 1S operet, 12 vážných oper (seria), 10 komických oper,

6 bozzerti, 2 scény lyrické, 1 melologo, 1 fiaba (pohádka),
1 quadro lirico, 1 idillio (idylla) a 12 skladeb z oboru církevní

hudby dramatické. Za texty byly brány krom etných p-
vodních námt i práce svtové, na p. Sienkiewiczovo > Quo
vadiss aneb Molirovy >Précieuses rídicules«, Cavaílotiho
komedie » Dcera jeítova* a pod. ! život dvou hudebník byl

tu pedveden (Friedemann Bach a Chopin). Nejvíce premiér
bylo v ím a Milán (po 6), pak v Bergamu a Regiu nell'

Emilia (po 3), v ostatních vtších mstech po 2 a po 1.

Zajímavo jest, že msta jako Neapol, Benátky a Janov vbec
premiéry nemla. Mimo hranice Itálie byly premiéry ital-

ských oper v Berlín, Kasselu, Londýn, Caihradu a v Sant-
iagu. Nejilejší premiérový ruch byl v únoru a kvtnu (po 9)
a nejslabší v srpnu (2). Jednoaktovek bylo 20, dva akty mlo
10, ti 14, tyi 8 prací. Ptiaktovka nebyla žádná. U nko-
lika není poet aktv udán. — V Itálii poaly vycházeíi dva
nové hudební asopisy. Prvý, ->Rassegna Gregoriana«, vy-
chází v ím, druhý, »Bollettino dell' Associazione Nationale
fra i Maestri di Musica,« v Bologni. Tento má hlavn za

úel chrániti zájm a sociálního postavení ital. hudebník.
Bger.

Sms.
— Zázrané dti. O zázraných dtech slýcháno

asto nejen v rodinách, ale i na koncertním podiu. A pece
tak mnohé z tchto »dtí« stane se pozdji jen zcela pro-
stedním virtuosem a hudebníkem. Fenomenální talenty

ovšem jevívnjí se velmi záhy. Tak Bach i Hándel v nejútlej-

ším mládí ukazovali nevšední vlohy. Mozart komponoval ve
tyech letech tance a maje dvanáct let, složil operu »La
finta semplice*. Hummel upozornil jako sedmiletý chlapec
na sebe Mozarta, který jej k sob vzal a vyuoval. Beethoven
napsal ve tinácti letech Bagatelly uveejnné jako op. 33.

;

Mendelssohn ve dvanácti letech komponoval klavírní kvartet
z c-moll (op. 1.). Rossini dožil se prvních úspch svou
operou »Demetrio e Polibio«, již složil ve dvanáctém svém
roce ; Cherubíni napsal, maje tináct rok, mši, kterou pojal
pozdji sám v listinu svých skladeb. Smetana vystoupil
v^ šesti letech ve veejném koncert v Litomyšli a již za
této doby hrával skladby vlastního výmyslu, které uitel
jeho zapisoval. Žádný z tchto vynikajících skladatel nebyl
na štstí nucen poádati v dtském ješt vku koncertní
»tournée« a ubíjeti v sob síly duševní a tlesné.

— Paížská premiéra Wagnerova »Siegfrieda« vzbudila
v nmecké žurnalistice mnoho poplachu a mnoho vzpomínek.
Eduard Schuré, zanícený apoštol Wagnerv, vypráví u pí- í

ležitosti paížské premiéry své osobní upomínky na Richarda
|

Wagnera. Schuré navštívil jej v jeho vile u Curychu, práv
]

když pracoval na svém »Siegfriedu < : »Slyšel jsem jej iehdá
hráti na klavír tetí akt »Siegfrieda <. Wagner zpíval Brn-
hildu hrubým, nepíjemným hlasem. Dovedl jsem si uiniti

pojem o novém díle, ale ponvadž Wagner ani práv na
klavír virtuosn nehrál, nemohl jsem hned krásy »Siegfrieda«
pochopiti. Musil jsem ješt jednou »Siegfrieda« v Bayreuthu
slyšeti, abych všecko kouzlo tohoto díla náležit vycítil. Vidl
jsem Wagnera, jak se svým 'baretem na hlav na všechno
pi zkoušce dohlížel, jako regisseur, mistr zpvu a dirigent,

jak brzy do sálu zabhl, aby se o úinu pesvdil, brzy
k umlcm se piblížil, aby jim podal své vysvtlení*. Malou
anekdotu vypravuje Schuré o prvním pedstaviteli »Sieg-

frieda« : Karel Unger neml sice hlasu, ale výborný zjev

k této roli. Wagner dbal více na zjev než na pveckou
kvalitu. Proti tomuto ubohému Ungrovi povstalo celé spik-

nutí, aby se jeho role dostala Niemannovi, který zpíval

Siegmunda ve Walkye. Sama paní Wagnerová pidala se
k tomuto spiknutí a pamatuji se, jak jednoho veera, když
Wagner sedl na verand mezi svými páteli, byv pítomnými
kritiky popuzen, zvolal : »Jste ertovská banda ! Ale Unger
pece bude zpívat !« A zpíval. m. trnáctý.

— Mistr Dvoák dirigoval kdysi v moravském mst,
jehož orchestr doplnn byl diletanty. Zvláštní potíž ml vý-

bor s panem X, ktevýhrou sice nijak nevynikal, ale vždy rekla-

moval pro sebe právo sedti jako >-koncertní mistr < u prvního
pultu. Byla zkouška. Mistr nepokojn díval se po prvním
pultu, výboi nepokojn pecházeli. Pojednou Dvoák od-
klepá, podívá se líbezn na »konc. mistra* a povídá: »Jak to

držíte ten šinytec?* Oslovený vyskoí, ale v tom pomyslí si,

že asi mistr neví, s kým mluví, a pokládá ho za prostého
šumae z orchestru. Zaujme tedy dstojnou posu koncertního
mistra a odpovídá : »Rate odpustit, slovutný miste, jsem mst-
ský inženýr X«. Naež Dvoák dobráckým tonem : Tak pro
hrajete, když jste inženýr?*

Z redakce. Prosíme snažn, aby veškery píspvky,

týkající se redakce (lánky, dopisy, skladby k posouzení,

kritiky, pozvání k pražským koncertm a pod.) posílány byly

pímo redaktorovi do Karlina (Král. t. . 81), záležitosti

týkající se administrace (pedplatné, reklamace, vrácená ísla)

p. M. Urbánkovi (v Praze, Václ. ul. . 21). Zprávy spolkové

zasílány butež p. prof. AI. Rubliovi s adr. c. k. st. pr-
myslová škola v Praze v Betlémské ulici ; vci týkající se

hudby církevní p. Ond. Horníkovi, ed. kru v Karlin,

Palackého t. . 20.
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Pedplatné splatno a žalovatelno v Praze iní za každé tvrtletí 2 K,

poštou 2 K 40 h, do ciziny 3 K. Jednotlivá ísla po 25 h. Insertní doklady

se útují.

Kdo nevrátí prvá ti ísla — kteréhokoli tvrtletí — pokládán

jest za odbratele.

Reklamace vyizuji se do 8 dn po vydáni ísla. — Rukopisy se nevracejí.

Odbratelm „Dalibora" zvláštní výhody pi koupi

hudebnin ze závodu Mojmíra Urbánka.

Nakladatel a vydavatel Mojmír Urbánek. — Redaktor Ladislav Dolanský. — »Politika« závod tiskaský a vydavatelský v Praze.
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JUDR. FERDINAND TONDER:

Hudební rychlopis.

(Dokonení.)

Za úelem tím jest použito pro 7 ton základních

sedmi rozliných znaek, jež voleny na základ zkuše-

ností stenografie Gabelsbergrovy.

Tak vyznaí se škála od c až k /* zpsobem tímto

:

c
Spojení ligaturou vyznaí se spojením jedno-

tlivých tchto znaek vlasovými spojivkami.

Zvýšení jednoduché vyznaí se malou tekou
(uzlíkem), jež se pepíše a spojí se znakou tonu, který

zvýšen býti má, tak že se teka objeví nad spojovací

arou (tak jako stenografické »1«); snížení se vyznaí

podobn, jen že se teka objeví pod spojovací arou

(jako v stenografii vypsané »a«). Zvýšení neb snížení

dvojí se vyznaí zdvojením teky zvyšovací neb

snižovací (ve stenografii »11« neb »aa«).

Odrážka vyznaí se šikmou árkou z pedu psa-

nou a spojenou se znakou tonu základního bu v úhlu

tupém neb ostrém (ve stenografii »r« neb »i«). Dv
odrážky vyznaí se prodloužením jednoduché odrážky

(ve stenografii eské »«, nmecké »rr«). Odrážka
smíšená se zvýšením neb snížením znaí se dle

týchž zásad (ve stenografii vypsáno »rl« neb »ra« aneb

»il« a »ia«).

R h y tm u s vyznaí se takto :

Jednoduché znaky znamenají tony doby tvrtové;
doba tytvrtení se vyznaí malým kroužkem
(v stenografii »s«), který se vpíše bu do zaátku neb

do konce znaky, jak to jest práv pohodlnjší. Zkrá-

cení tchto dob na jich hodnotu poloviní, tedy

doby tvrtové na osminovou aneb doby tytvrtení

na dvojtvrtení, se vyznaí bu peškrtnutím neb

pod škrtnutím znaky, znamenající jinak dobu tvrtovou,

po pípad tytvrtení. Následuje-li nkolik ton
dvoutvrteních neb osminových, lze podškrtnutí každé

z tchto not nahraditi jedinou arou spolenou.

Šestnáctiny, dvaaticetiny a kratší noty vyznaí se

taktéž bu peškrtnutím neb podškrtnutím noty tvrtové

a to

:

1. dvojnásobným peškrtnutím neb podškrtnutím

znaí se šestnáctina;

2. trojnásobným znaí se dvaaticetina;

3. tynásobným znaí se tyiašedesátina;

4. ptinásobným stoosmadvacetina atd.

Vyznaí se tedy nota šestnáctinová bu
a) dvojím peškrtnutím,

b) dvojím podškrtnutím.

Dvojí peškrtnutí lze nahraditi peškrtnutím jedi-

nou árkou lomenou (hákem).

Následují-li dva neb více ton šestnáctinových za

sebou, možno nahraditi podškrtnutí každé jednotlivé

noty spoleným podškrtnutím dvojí arou a to jak

ton spojených ligaturou, tak i ton nespojených.

Tyto dv áry lze též nahraditi jedinou arou

spolenou, napí (v tupém neb ostrém úhlu)

petrženou.

Podobným zpsobem se vyznaí noty dvaaticeti-

nové a kratší.

Prodloužení doby o polovici, jež v sy-

stému notovém se vyznauje tekou, vyjaduje se zde

též tekou, která se však na konci noty, jejíž doba

prodloužena býti má, pipojí; pi notách »d« a »ý«

vloží se teka tato vždy do konce noty, pi ostatních

(mimo »f« a vloží se tam teka ta jen v pípad
ligatury (spojivkou) a jen tenkráte, mohla-li by vzejiti

pochybnost, zda teka ta znaí prodloužení noty

pedcházející i zvýšení noty následující.

Prodloužení doby o další polovici vyznaí se

podobn dvma tekami.

Dosavad vyloženým zpsobem lze každý ton i od-

vozeniny i dobu jeho vyjáditi; vyznaení to jest

u všech stejnojmenných ton totéž, a leží

v kterékoliv oktáv ili poloze.

Takových poloh ili oktáv jest devt, poítá-li

se od G" (t. j. C subkontraoktavy) až do ptkrát

árkovaného h, i nutno pamatovati, že tvoí tony:
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1. subkontraoktavy (C" — H") polohu

první;

2. kontraoktavy (C— H') polohu druhou;
3. velké oktávy (C— H) polohu tetí;

4. malé oktávy (c— h) polohu tvrtou;
5. oktávy jednou árkované (c — h') polohu

pátou

;

6. oktávy dvakrát árkované (c" — h") po-

lohu šestou

;

7. oktávy tikrát árkované (c" — h'")

polohu sedmou;
8. oktávy tyikrát árkované (c"" — h"")

polohu osmou;
9. oktávy ptkrát árkované (c'""— h'"")

polohu devátou.

Všech 7 ton téže polohy (oktávy) a jich

odvozeniny se píší na téže ádce. Na poátku

ádky vyznaí se íslicí poloha, jejíž tony se na této ádce

píší ; tak lze všech 63 ton (devt oktáv po 7 tonech)

i veškeré odvozeniny napsati na devíti ádkách nad
sebou položených

; pravideln však dostaí jen linka

jediná jako základní. Na jejím poátku se napíše

íslo ukazující polohu (oktávu), jejíž tony se na této

lince neb v této výšce psáíi mají ; tony ostatních poloh

vyznaí se položením jich znaek bu pod neb nad
touto linií základní. Noty oktávy, jež jest nižší oktávy

ili polohy základní, píší se pod linií základní;
noty oktávy vyšší píší se nad polohou základní.

Napíše-li se na p. na zaátku základnice 6., zna-

mená to, že se na této lince píší noty polohy šesté
t. j. dvakrát árkované oktávy ili tony c"— h"

;
noty

oktávy jednou árkované (c — h') t. j. polohy 5. píší

se do polohy prvé pod touto základnicí, noty oktávy

tikrát árkované (c'"— h'") píší se do prvé polohy

nad touž základnici.

Jestliže se nkterý hlas nepohybuje ve více než

ve 3 oktávách (jako veškeré hlasy vokální), není teba,

aby se oznaily polohy jiným zpsobem než vytením

jedné základnice. Pohybuje-li se nkterý hlas — jako

housle, piano a pod. — ve více než tech oktávách,

možno k vyznaení poloh vyšších a nižších použiti

linek pomocných a to bu pro každou polohu

aneb ob jednu, tak že se pro dv oktávy používá

jedné linky. V tomto pípad píší se noty polohy,

jež z obou poloh, pro které tato linka slouží, jest nižší,

na této lince (a základní neb pomocné)
;
noty polohy

vyšší píší se do stedu ádky pomocnou linkou

utvoené. Nota »h« jako nejvyšší v oktáv nižší sahá

tu až ke stedu této ádky, v oktáv vyšší až k horní

lince. Základnice vyznaí se vždy linkou sil-

njší neb vbec njak vystupující (na p. linkou

barevnou), pomocné linky se vyznaí linkami

slabšími a na poátku jich se napíše íslice udáva-

jící polohu, jejíž tony se na této pomocné lince píší.

Pro piano, varhany, harmonium a pod. užívá se

dvou, pro pípad poteby i tí základních linek.

Jednotlivé takty oddlí se od sebe:

a) Užívá-li se jen jedné základnice, malou kol-

micí na této základnici vztyenou. Po taktu, ve kterém

nkterý ton neb všechny tony leží v poloze vyšší neb

nižší než jest poloha základní, táhne se tato kolmice

od základnice až do výšky, po pípad do hloubky

polohy, ve které nejvyšší neb nej nižší ton tohoto taktu

leží
;

kdy by v témž taktu byly tony rozliných poloh,

jež jak na základnici neb nad ní, tak i pod ní psány

jsou, táhne se tato kolmice nad i pod základnicí až

do výšky polohy, ve které nejvyšší, jakož i do hloubky

polohy, ve které nejnižší ton tohoto taktu leží.

b) Užívá-li se dvé neb více základních linek, od-

dlí se jednotlivé takty kolmicí, sahající nejmén od

základnice nejvyšší k základnici nejnižší. Po taktu, ve

kterém picházejí tony nad hoení neb pod dolení zá-

kladnicí ležící, táhne se kolmice tak, jak pod a) uvedeno.

Takt hudební skladby vyznaí se toliko na po-

átku každé stránky pi základnici, a je-li nkolik zá-

kladnic, toliko do stedu jich, v právo od znamení

tóniny tak, aby toto znamení taktu i tóniny bylo stále

vidti. Totéž platí, mní-li se v nkterém kuse takt

neb tónina neb obé ;
tehdy se píší nová znamení nejen

tam, kde zmna nastala, nýbrž i na poátku nové linky

základní aneb, je-li nkolik základnic, do stedu.

Takt sám se vyznaí práv tak jako v systému

notovém, tedy pravideln zlomkem.

Tónina kusu se vyznaí íslicí, udávající poet

kížk neb »b« a odrážek; v íslici této se vyznaí

dle poteby bu znamení zvýšení aneb snížení i odrážek.

Seskupení ton souasných, tedy harmo-
nie vyznaí se dle následujících zásad.

Souasn mohou zníti tony dva (dvojzvuky), ti

(trojzvuky), tyi (tyzvuky) nebo i ton více. Sou-

zvuky tyto jsou bu:

a) stejnodobé a zárove zcela souasné,
t. j. zaínají touž dobou a rovnž i tak koní,

aneb

b) stejnodobé, ale neúpln souasné nebo ne-

ste j nodobé.

Souzvuky souasné a zárove stejnodobé vyznaí

se bu tím, že se

a) slouí v jedinou znaku (složku), nebo

b) píší se znaky jednotlivých ton, z nichž se

souzvuk skládá, pod sebe, a to bu beze všeho

spojení, aneb se spojí vlasovou spojivkou.
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Každá složka sestává ze všech znaek ton onoho

souzvuku, ale tyto znaky jednotlivých ton jsou mezi

sebou tak spojeny a sloueny, že dohromady tvoí

jediný celek, jedinou znaku. Znaky dvojzvuk
utvoeny jsou ze znaek jednotlivých ton, z kterých

se skládají, znaky ili složky trojzvuk utvoeny

jsou slouením složek dvoj zvuk; složky ty-
zvuk jsou utvoeny ze složek trojzvuk a dvojzvuk,

z kterých sestávají atd.

Dvoj-, troj- neb tyzvuky stejných ton ve

dvou, tech neb tyech oktávách neb polohách bez-

prostedn nad sebou ležících píší se jako

zvtšené znaky ton základních, sahající do pí-

slušných poloh, tedy ku p. oktávy do polohy druhé.

Troj- nebo tyzvuky atd., ve kterých tento oktá-

vový dvojzvuk pichází, mohou se tím zpsobem

psáti, že se k oktávové složce pipojí nebo do ní

vloží znaka tonu tetího neb i tvrtého atd.

K vyznaení souzvuk, sestávajících z ton ne-

stejnodobých nebo z ton, jež sice jsou stejnodobé,

ale souasn nepoínají a tedy také nekoní, možno

použiti bu
a) jediné aneb

b) dvou i více základních linek.

ad a) Používá-li se jediné základní linky, píší

se takové souzvuky tak, že noty doby kratší se píší

v mezích píslušné polohy nad notu, vyznaující dobu

delší, anebo pod ni.

ad b) Je-li nkterá skladba dvoj- neb vícehlasá,

jest možno vnovati každému hlasu zvláštní základní

linku. To platí zejména tam, kde každý hlas má svoji

samostatnou melodii ; avšak i pi skladbách homofon-

ních, pi kterých jen jediný hlas melodií svojí vystu-

puje a ostatní ji doprovázejí, bývá s výhodou oddliti

melodii od prvodu tak, že se melodie píše na své lince

základní a prvod na jiné pod ní, po pípad nad ní.

Pehlednosti nabude písmo toto, použije-li se pa-

píru tverekovaného, kde délka tvereku naznauje

uritou dobu.

Vedlo by píliš daleko a bylo by také bez pi-

pojení píklad nesnadno vyložiti celou další soustavu

do všech podrobností, na které pi nynjším vývoji

hudby jest teba vzíti zetel, tak zejména k vyznaení

veškerých ozdob hudebních, zkratek a rozliných zna-

mení.

Koho by vc tato zajímala, toho odkazuji k ob-

šírnjším výkladm o systému tomto ve zvláštním

pojednání. *)

*) ^Hudební rychlopis* vyjde v nejbližší dob a bude

jej možno za malý píspvek, vnovaný ve prospch pensij-

ního fondu eské Filharmonie, v každém knihkupectví ob-

držeti.

Vím, že mnohé jsou obtíže, jež nový systém

pekonati musí, aby si dobyl pdy. Staleté trvání do-

savadního systému, bohatá a velikým nákladem poí-

zená literatura hudební, konservatismus a nedvivost
v novoty, zvyk a pohodlí tžiti pouze z toho, co již,

a s velikou námahou, se každému vžilo, to vše nedá

se ihned pekonati novou soustavou, teba poskytovala

sebe vtší výhody.

Proto pedkládám návrh ten s pesvdením, že

jako stenografie teprve mezi tídou vzdlanc pone-

náhlu pdy nabyla, tak i hudební rychlopis mezi intel-

ligencí hudební ponenáhlu pátele najde, kteí návrhu

tomu pozornost vnují a seznají-li výhody jeho,

i v praktický život jej uvedou.

Domnívám se, že hudební rychlopis hlavn na

dvou rozliných stranách by snadno nalezl praktické

upotebení, a to jednak v kruzích komponist, kte-

rým jako intelligenci hudební bylo by lze velice

snadno a v krátké dob celému systému se nauiti

a jimž by se tím úmorná práce psaní partitur ne-

smírn zjednodušila, jednak v kruzích uitel zpvu,
zejména na školách obecných; mimo to ovšem

i v kruzích tch hudebník, kteí pouze na jedno-

hlasé nástroje hrají, tedy na housle a veškeré nástroje

smycové a dechové, kde odpadá nutnost znáti ásti

pojednávající o souzvucích, jež — alespo na první

pohled — se zdají komplikovány.

Pokusil jsem se tímto návrhem využiti ve prospch

hudby a hudebník praktických zkušeností a výhod

stenografie. Považuji však opt za nutno v ar o vat i

ped domnnkou, že mi jde o hudební steno-

grafii ve smyslu tom, který se pi stenografii vše-

obecn rozumí. Rychlopis hudební nevyžaduje zna-

losti stenografie, nebo používá z ní pouze nkterých
znaek, které ovšem dle osvdené praxe stenogra-

fické jsou voleny a upraveny.

Nové hudebniny a knihy.

Kytice z národních písní moravských. (Fr. Bartoš

a L. Janáek.) Klavírní prvod složil Leoš Janáek. Sešit

1. a 2., písní 53. V Teli; nakladatel Emil Šolc.

Velice zasloužilý sbratel lidových písní moravských,

Fr. Bartoš, poznamenává v loském »Slovensku« vydaném
"Umleckou Besedou«, že dosavad sebraných a vytištných

tch písní lze poítati 5000 a z tch dobrá polovice že jest

plodem i majetkem kmene slovenského a že jsou to práv
písn nejkrásnjší textem i nápvem.

Tak i v této peliv sestavené »Kytici« setkáváme se

s originálními tvary slováckými v moderních tóninách a ješt

originálnjšími, jež upomínají na tu i onu tóninu staro-

církevní bu istou i s alterací nejradji tvrtého stupn.

Jsou to vesms podivuhodné tvary melodické, svým výrazem

i zvukem pro západní sluch nezvyklým, ale tím poutavjším.
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Obracím k nim pozornost našich zpvák koncertních,

kteí by tím dosavadní svj repertoir jist obohatili, a nepo-

pírám, že pednes mnohé té podivné písn je pro pvce
tvrdým oíškem . . . Ale je tu tím vtší píležitost k vyniknutí

ním rázovitým, co každý den eské koncertní publikum

neslyší.

Také prvod tchto písní odchyluje se od obvyklého

slohu klavírního tím, že napodobí ipern proudivé a dunivé

zvuky cymbálu v prvodním okrašlování. Leoš Janáek je

v tom pravý mistr, nevyerpatelný v nových a nových kom-

binacích cymbálních. Je to skladatel velké intelligence a písné

erudice, jenž se s náruživou láskou vžil v lidovou hudbu

svého moravského ovzduší a konal v té píin pilná studia

i pokud se týe prvod hudebních k tanci a zpvu, jak

jsem s velkým zájmem sledoval v Šimákovu »eském lidu«

(ro. II. ís. 4.) nkteré jeho v lidu sebrané ukázky hry cym-

balové. Mnozí hudebníci jsou proti tomuto cymbalování

;

ale nelze ho zamítati, užívá-li se ho místy jako píznaného
zabarvení zvukového, nebo ráz slovácké písn jeví se nikoli

tímto zevnjškem, nýbrž vnitní svojí osobitou struk-

turou v periodice a zvláštní konsekucí v melo-
die e, takže i bez nho slovácká píse svým rázem vynikne.

Dsledné jeho užívání na delší dobu ovšem by unavovalo

jednotvárností zvukové barvy. v. j. Novotný.

Riemann Hugo : Geschichte der Musik seit
Beethoven (1800—1900). Berlin a Stuttgart 1901, v 8°.

VII a 816. (Dokonení.)

Tak místo tchto tí zásadn od sebe se rznicích

period hudby v 19. stol. podal Riemann smsici jmen a skla-

deb ve tyech libovolných epochách. Místo historinosti

vládne tu naprostý mechanismus, takže i toto dílo Rie-

mannovo je vlastn slovníkem, jenom že mén pe-

hledným, v nmž je teba teprve podle rejstíku hledat

umlce. Že tomu tak jest, ukazuje nejlépe jeho tvrtá perioda

»Epigonen«. Zde jedná o skladatelích podle zemí, takže

jména jich bží chronologicky za sebou beze zení na smr.

eskou, ruskou a norskou hudbu vyal odtud a vložil do tetí

epochy jako smry »národní«, avšak tam zase uvádí jména

skladatel beze zení k jich národnosti hudby, takže mezi

eské skladatele zaadil i Bradského, prototyp pak vší hudby

národní je mu — ajkovský, s nímž porovnává Dvoáka. V téže

tvrté epoše objeví se pojednou podivná kapitola: Brahms,

Bruckner a Richard Strauss. Pro R. Strausse nezaadil do

tetí epochy wagnerovské? Naprosto nemohu pochopit, jak

se do epochy »Wagner-Liszt« dostala kapitola o paížské

buff, vídeské operet a baletu. To by se snad spíše ho-

dilo mezi »epigony« než k Wagnerovi. To staí snad na

dkaz, že dílo Riemannovo není dílem historickým, nýbrž

slovníkovým. Riemann neujasuje, nýbrž zatemuje spíše

historické pedivo.

Na str. 526—535 kapitola »Die tschechische Musik*.

Jen jména uvádí a nkolik dl u skladatel: F. Škroupa,

Skuherského, Šebora, Blodka, Jana Nep. Škroupa, Bendla,

Rozkošného, Bradského, Nápravníka, Hímalého, Nešvery

Káana. Více mluví o Smetanovi, Fibichovi a Dvoákovi

(v tomto poádku). Kapitolu o eské hudb poíná nespráv-

ným sice ve smyslu Riemannov, ne však bezcenným tvr-

zením, že eské hudb škodí nejvíce její — panslavismus.

Píchylnosti k Rusku vnovali jsme prý mnoho ze své

individuality. Zde psobí asi na Riemanna politické smýšlení,

avšak velmi pkn oceuje u Smetany, že jeho národní ráz

není na újmu umlecké kvalit jeho dl a tím, že dovedl

uplatnit tento eský ráz ve vysokých formách nejen opery
nýbrž i hudby instrumentální, stal se zakladatelem a repre-

sentantem eské hudby ve svt. Za to Dvoákova eskost
ho nenadchla, vystupuje prý více do popedí, než umlecký
ráz hudby snese.

Umlecky je Riemannovi Smetanova hudba »píjemná,

jeho melancholie není píliš hluboká«. Nelze prý u Smetany
ekat mocných otes, avšak za to jemnou práci vzdlané
ruky. Nejvíce zná Dvoáka, vypoítává aspo podrobn jeho

díla. Dvoák je »die bedeutsamste Persónlichkeit unter den

tschechischen Komponisten*. Ale vadí mu »grobe Verstósse

gegen die primitiven Satzregeln* (!). Piznává však, že vzí
v nm »eine imponierende Willenskraft*.

Fibich Riemannovi »imponuje« svou kvantitou dl

;

poitá ho k mladší generaci eské hudby (po Smetanovi

a Dvoákovi), klade ho však mezi n. Fibich je »eine warm-

blútige Musikernatur, der nur alte strenge Zucht fehlt*.

Zejména se Riemann nemže smíit s jeho modulací. Úmrtí

Fibichovo zaznamenává dodatkem v rejstíku.

Patrno, že Riemann ješt dnes o eské hudb mnoho
neví. Soud o Smetanovi vzal asi z >Prodané Nevsty*,

o Fibichovi z »Nálad«. Je to smutný zjev dnešní nmecké
vdy. Kdyby nmecký uenec psal o hudb afrických národ,

pokládal by za svou povinnost, náležit se informovat. Po-

ukazuji tu na knihu Dra. Ericha Urbana »Tabellen der

Musikgeschichte* Berlin 1900, jež má hrdý titul >Fr Hoch-

schulen und Universitaten bearbeitet*, tedy kniha pro vysoké

školy; zde na str. 97. teme v »Bóhmen« smsici eských

a maarských skladatel : Smetana, Bendi, Nápravník, Dvoák,
Ed. Michalowich, Géza Zichy a Fibich. Tak »dkladná* do-

vede být dnes již jen nmecká vda. Proto také pro nás

nestaí nikdy nmecké djiny hudby. Mají-li takové djiny

být zárove úvodem studium naší hudby, musíme mít

pvodní své dílo. Dr. Zdenk Nejedlý.

Národní divadlo.

Oskar Nedbal: Pohádka o Honzovi.

Vypovdl jsem v rozboru, pedcházejícím provozování

Nedbalovy a Hejdovy pantomimy, dj ve hlavních jeho

rysech, naznail jsem zpsob, jakým si pi hudebním zpra-

cování jeho skladatel vedl, naznail i myšlénkový základní

materiál, s nímž pracoval. Nyní, po provozování, jest ocenit

ideový obsah libretta, pehlédnout jeho stavbu a její pomry,
ocenit i stránku hudební a odhadnout, do jaké míry vysti-

huje požadavky librettistou a dílem jeho kladené, definovat

konen výslední dojem celku.

Ze libretto má vážnou základní myšlénku — my-
šlénku vítzné síly pirozené, nezkažené, nezištné dobroty —
jsem napovdl v rozboru. Honza, ztlesnní této síly, jest

hrdina, od dob, kdy Wagnerovo dílo zdomácnlo na svtové

scén, modernímu lovku dokonce ne cizí : Siegfriedov

postav stejn vlastní jsou mnohé znaky Honzovy povahy

jako postav »irého blouda* Parsifala. Jenže postava jeho

nese rysy ist eského rázu: jest to mkký, dtský rek,

bojující a vítzící ne pro slávu vítzství ni pro boj samý,

ale z útrpnosti, z lásky život nasazující. Ztlesnný nadlovk
slovanského altruismu.

Ostatn o tuto ideu librettistovi pedevším nešlo.

Nemohlo mu o ni jít pi genrti, pec jen lehího tonu vy-
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žadujícím. Vyvýšil ji práv do té míry, pokud bylo možno
a žádoucno. Jinak vedly ho píiny praktické k tomu, vzdát

se synthese eských pohádek ve »Drama o Honzovi reku*

a omezit se na jednu z etných variant našich pohádek

0 nm: na variantu pro hudební zpracování a pro genre

skladatelem volený nejpípadnjší ; na variantu rozvíjející se

logicky, snadno srozumiteln, prost a bohat zárove.

Bylot potebí, mlo-li vzniknout dílo, jaké skladatel

patrn ml na mysli, než své libretto uzel, aby zpracování

pohádky neneslo se tonem pouhého dramatu ; ale aby byly

scénicky uplatnny všechny složky, pohádku práv pohádkou

inící: její fantastinost, její ovzduší, všemi barvami nejnádher-

njšími, nejpestejšími a nejzáivjšími hrající; bylo potebí,

aby celý svt pohádky žil na scén s dramatem pohádko-

vého hrdiny. Bylo potebí slouit baletní feerii s dra-

matem, dál prostoupit se obma genrm.

Slouení to stalo se tak, že mezi obma složkami jest

as rovnováha. Kde úinnost jedné zdála by se slábnout, na-

stupuje druhá a opan. Pi tom není tu dualistického roz-

poru — skladatel dovedl se mu, vyjma snad brillantní valík

jednání druhého, z rámce tro:hu vypadávající, všude obratnou,

jednotnou stylisací celku vyhnout. Stavba libretta a tím

1 skladby založena jest jednak na kontrastech, jednak na

gradacích. Prosa venkovské hospody a jejího reje, a poesie

šumícího lesa, jeho kouzel a skvlé nádhery lesního králov-

ství, erné msto a tušení smrti, poušt, v nichž íhá záhuba

a zkáza a plesné turnaje a radovánky rozradostnného krá-

lovského dvora stojí proti sob. A tmi kontrastujícími scé-

nami prochází rek, rostoucí mocí svého dobrého srdce

a zdravé paže z ubohého, opovrženého pecivála v hrdinu,

rytíe, krále polovice íše.

Jak po stránce technické librettista pracoval vhodn pro

skladatele, vidíme z toho, že není v celé skladb stopy roz-

pak i rozporu mezi hudbou a scénou. Ovšem vidíme

z toho práv, daleko více ješt, jak vážné stanovisko skla-

datel k librettu a vbec a svému dílu zaujal.

Nedbalovi lehký, freskový, široce ráznými rysy výrazn

kreslící a peste a psobiv kolorující tón, jejž libretto

a celý genre vyžadovaly, jest vrozen. Jest to tón, známý ze

všech dosavadních jeho skladeb. Styl partií baletních a de-

korativních byl mu nejvlastnjší. Nemusil se ani píliš za-

pírat a chránit, by v partiích dramatických nezašel v tón

jiný, daleko snad hlubší. Traktoval i ty freskov, zpsobem
naznaujícím, prost líícím, bez hloubání a pátrání v hlu-

binách duší. — A zachránil tak, udržel slohovou jednotu

díla, pes jeho wagnerovské píznané motivy a jeho

thematickou, vlastn melodicko-rhytmickou a koloristickou

varianí práci — pec prostého, lehkého, ladícího po stránce

té s partiemi baletními.

Pi tom však, že kreslí a maluje rukou co nejlehí a

nejsmlejší, kreslí a maluje, co libretto mu naznauje, co

scéna žádá co nejrázovitji, co nejpravdivji. Illustruje prostou

akci, líí zmatený chvat krmáv, i vážný krok rytíe, stou-

pajícího pyšn v ohradu zápasišt, i Honzovo široké zívání

za pecí. Ale též dále vystihuje, podporuje a vykládá sepe-
denim motiv píznaných charakteristickým spsobem úa-
stenství té které osoby na rozvoji dje. A vykládá, vysti-

huje rozvojem, evolucí svých motiv, své motivické práce

rozvoj nitra, rozvoj duše svých postav. Pedevším evoluce

nitra Honzova vystižena povlovn rostoucím jeho thematem
opravdu duchapln. i líí náladu : poetické jitro lesní

a mn zvláš se zamlouvající nálada erného msta ukazují

jeho sílu v tom smru.
Není mu o lokální barvu pípadnou pohádce, a spe-

cieln této pohádce svdící. Jeho dirigentská innost dala

mu poznat všechna pohádková kouzla moderního orchestru

;

jeho nadání dalo mu zkušeností využiti, by nalezl barvy

pro ten cizí svt. A kde svt ten, ta pohádka, zní naším

tónem, kde hraje barvou eskou, tam vede se Nedbalovi

zvláš šastn. Je pese všechnu evropskou hudební kulturu

pece jen pedevším eským muzikantem, jemuž eská polka

i sousedská nejlíp leží, jako mu motiv Honzv, národní

skoro, nejlépe se pod rukou mní v duchaplných obratech,

a jako zejména závrení »Já nechci žádného jen Honzu

samého* mu z pod péra vyrstá ve skvostný kus eské

národní muziky.

Celkový dojem díla po jedné stránce mn samému

bylo by tžko odhadnout: pokud plné srozumitelnosti díla

se týe. Znal jsem libretto pedem, vdl jsem, co jak je

hudebn líeno, illustrováno. Obecenstvo, které asi vtšinou

bez pípravy premiée bylo pítomno, jest zde smrodat-

njší. To pijalo dílo co nejveleji. emu nerozumíme a
již proto, že jest to nad naši vnímavost, i že to vbec vy-

myká se logice, že tomu vbec rozumti nelze, to z pra-

vidla odmítáme. Odmítáme postupy kvintové, jako postupy

logicky nesouvislých, nesrozumitelných akkord; nedávná

doba odmítala nesrozumitelného jí Tristana. Kdyby Nedba-

lovo umní nebylo stailo vysvtlit pln vše, nahiadit ge-

stem pln vylouené tenkrát slovo, bylo by obecenstvo,

vi novotám vbec zdrženlivé, chovalo se zcela jinak.

Jinak byl dojem, jímž celá novinka ve mn dlouze vy-

znívala, ne hluboce duši rozeující, ale zabavující ji svojí

pestrostí, svojí skvlou, nádhernou barvitostí. A pi tom

družil se k nmu pocit, že zde vykonáno, a už bude osud

díla Nedbalova jakýkoliv, kus vážné práce; že genre dosud

pec jen druhu nižšího postaven dílem tím rázem výše, že

naznaena zde jasn dráha, jíž bráti jest se balettu a pan-

tomim v budoucnosti, mají-li v budoucnosti dále žiti.

Premiéru ídil skladatel sám. Využil plné kapacity zvu-

kové našeho orchestru, jejímuž rozvinutí nebránily nijaké

ohledy na zpváka — tžil i ze všech ostatních jeho ped-

ností obratnými rázy své taktovky. Z umlc, tenkrát tedy

jen na mimiku omezených, paní Kvapilová, poetická a hlu-

boká v každém posunu, pan Inneman a Polák v úlohách

obou bratr vynikali promyšlenými a pln psobivými, sroz-

umitelnými výkony. Panu ze Steinsberg nepodailo se

podat vzrst Honzovy duše jednotnou, jasnou linií. Hra

jeho pohybovala se zhusta v kolejích konvencionelní balettní

mimiky, kde bychom byli si páli vidt mimiku pravdivou,

hnutím nitra diktovanou, ne zvykem smluvenou.

Inscenování provedeno se zvláštní pelivostí : po stránce

výpravy šla správa za onmi cíli moderního, náladového

umní, jako v nkterých díve vypravených dílech. Regie p.

Šmahova, tenkrát asi ne nejsnadnjší úkol, ídila pohyb ce-

lého složitého stroje, že fungoval s nejvtší pesností.

K. Hoff meiste r.

Feuilleton.

Pokusy o eskou píse v Berlín.

Stopujeme-li historii eské hudby za hranicemi,

poznáme, že Berlín byl jí ve svém šovinismu dlouho

uzaven. Teprve mohutnému pílivu eských sil repro-
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duktivních, jež namnoze domohly se skvlého a roz-

hodujícího postavení, jakož i umleckým, vzájemným
stykm s hudebním svtem nmeckým jest za to dko-
vati, že i eskému umní alespo ásten popáno
bylo v Nmecku místa, jaké mu ode dávna náleží.

Není tomu dlouho, co » eskému kvartetu « podailo
se proklestiti v Berlín cestu naší hudb komorní, co

Smetanv » Dalibor « objevil se vítzn na prknech

dvorní opery, co symfonické básn Smetanovy roze-

zvuely se pod taktovkou Richtrovou a Weingartnero-

vou, nemluv ovšem o slunené, bohatstvím kypící

Muse Dvoákov, jíž ubránili se Nmci nejmén. Se

jménem »Dworak«, okleštným dle nmeckého pravo-

pisu, setkáte se na koncertních programech berlínských

každé chvíle, a zkouší na nm své síly umlci komorní
i klavírní virtuosové.

S potšením uvítati jest zprávu, že Smetanova
»Hubika« uvedena bude v únoru t. r. na scénu

berlínského »Theater des Westens«, jakož i pokusy
o eskou píse, jež novým jménm otevrou cestu do
Nmecka a jež vedle pvabných písní národních se-

známí berlínské obecenstvo též s plody eské generace

mladší.

První, jenž pojal myšlénku ukázati krásu eské
písn v eském rouše, byl dr. Robert Mannreich

(Foustka), eský rodák a koncertní barytonista, jenž za

dlouholetého psobení veejného získal si v kruzích

berlínského obecenstva plnou vážnost a dvru. Ale

první tento pokus, uspoádaný asi ped rokem, narazil

na celou adu neoekávaných pekážek, tak že poa-
dateli od mnohého úmyslu bylo upustiti. Program
vykazoval polovici písní nmeckých a polovici písní

eských, tištných esky v pvodním textu. A byla to

pedevším nmecká žurnalistika, jež vypovdla umlci
své služby, nebudou-li eské písn alespo na programu
uvedeny v nmeckém pekladu. Krom toho pi kon-

certu samém, když došlo k druhému oddlení, ást
obecenstva demonstrativn opustila svá místa a vyšla

ze sálu. Nicmén dr. Mannreich neupustil od svého

úmyslu a byl pítomným obecenstvem a pibylými

krajany za eské národní písn hlun akkiamován.

Nový pokus toho druhu udál se v tchto dnech

v Berlín, ve Wohlzogenov » Pestrém divadle«, kde

krajanka naše, sl. Otilie Dvoáková, len tohoto divadla,

pojala pevn úmysl, zaaditi do svého repertoiru nkteré

eské písn, ásten v pekladu, ásten v eském
rouše. Ani tentokráte nekonal se projektovaný veer
bez zákulisních intrik, smujících ke zmaení tohoto

podniku. Tím, že Wohlzogen zstal jimi nezviklán,

že nepovolil násilí nmeckých nacionál, stojících jeho

divadlu velmi blízko, že eské hudb otevel dvée své

budovy dokoán, podal nejlepší dkaz, že pracuje

o dosažení skuten umleckých cíl. Nebyl jsem prost

všech obav, když vstupoval jsem do Wohlzogenova
bizarního hledišt. A hle ! Berlínské obecenstvo, jež

vzdorovalo umní Kubelíkovu, nezachvlo se pi eské
národní písni do nejtajnjší hloubi svého vlasteneckého

cítní, nestrnulo pro jasné barvy slovanského obleku

a odmnilo dokonce eskou umlkyni potleskem.

A te každého veera, když Božena Bradská od-

zpívá své chansony nebo Olga Estrée s Laurou

Seernannovou odpjí rozkošná duetta Brahmsova, vy-

stupuje na scénu »UiberbrettIu« švarná Plzeaka
a esky, nenucené pednáší svoje národní písn v p-
vabné harmonisaci Novotného. m. trnáctý.

Hudba církevní.

fJové hudebniny.

josef Paukner: Vložky kostelní na všechny
doby roní pro3dtské hlasysnrvodem varhan.
Nakladatel Roman Nejedlýna Král. Vinohradech.

Pan Roman Nejedlý, který vytkl si za cíl zásobiti uitele
zpvu na mšanských a stedních školách skladbami zcela

pístupnými a pro praktickou potebu vhodnými, rozšíil

etnou již adu svých sborník opt sbírkou snadných kostel-

ních trojzpv pro mládež. Skladatelem jich jejos. Paukner,
známý naší veejnosti hlavn svými skladbami žertovnými
a sborovými. Za velmi nepatrnou cenu 70 kr. poskytnuto tu

9 prhledných skladbiek pro 2 soprány a alt s prvodem
varhan neb harmonia. Obsah (dle církevních dob roních)
je tento: C. 1. a 2. »K Pann Marii«, . 3. »K Pánu Ježíši*

;

. 4. »Dvra v Boha«; . 5. »Adventní«; . 6. »Vánoní«

;

. 7. »Postní« ; . 8. »Velikononí* ; . 9. »Svatodušní«.

Svému úelu, poskytnouti žákm mšanských a sted-
ních škol stravu lehce záživnou, vyhovuje sbírka ta úpln.

Rozvoj chrámové hudby pi kosfele ^ofiyním
ve ^ídni od 1. bezna r. 1889 (za ízení echa
Theob. Kretschmanna).

(Dle lánku v »Deutsches Volksblatt«.)

Po odchodu kapelníka dra O. Bacha zaveden byl zá-

sluhou preláta dra B. Marschalla v kostele Votivním grego-

rianský chorál a pesné šetení pedpis liturgických; pro-

gramy produkcí chrámových pak upraveny tím zpsobem, že

na nedle adventní a poutní provozují se skladby jen vokální

á capella, na obyejné nedle a svátky skladby vokální s pr-
vodem varhan, a na svátky slavné skladby s prvodem
orchestrálním. Zaízení toto mlo velmi potšitelný úinek
na rozšíení chrámového repertoiru a došlo ohlasu v mnohých
jiných kostelích vídeských.

Z velkých produkcí zasluhují pedevším zmínky: Beetho-
venova orchestrální mše z C-dur op. 86 (poprvé 29. kvt-
na 1891) ; mše z D-dur od J. Hagera (poprvé 25. bezna 1890)

;

Mozartovo »Requiem« (poprvé 6. kvtna 1891); císae
Leopolda 1. »M!f sa Angel. Cust.« (poprvé 3. záí 1893)

;

Palestrinova »Missa Papae Marcelli« (k SOOletému jubileu

2. února 1894); B. Preyera »Dankmesse«; mše C-mol pro

muž. hlasy od Fr. Liszta (r. 1898); L. Cherubiniho requiem
C-mol (23. íjna 1900); mše »In. hon. sc. Theodoi* od Jos.
Nešvery (21. íjna 1900); mše od A. Brucknera (15. íjna

1899).

Ve Vídni vbec poprvé provedena byla ve Votivním
kostele díla tchto skladatel: 4 mše od J. Rheinbergra
(z Mnichova) ; 4 mše od Jos. Grubra (ze sv. Floriána)

;

6 mší od Jana Haberta (v Gmundenu, rodilého echa);
5 mši od Jos. N e š v e r y (z Olomouce) ;„2 mše od J. Jaksche

(Rumburk); 2 mše od j. Hanische (z Rezna) ; 3 mše od
Lor. Perosiho (z íma) : 4 mše od C. Greitha (z Mnichova)

;

3 mše od J. V. Wóssa (z Vídn) ;
po 1 mši od Fr. a Ed.

Kretschmer (z Drážan), Jos. Foerstera (z Prahy),

F r. P i c k y (z Prahy), Jindicha Gottwalda (z Vratislav)

a mnoho jiných.

Ze starých mistr vlašské a nizozemské školy zastou-

peni jsou v poadu A. Lotti (3 mše), G. A. Barnabei (2 mše),

G. P. da Palestrina (2 mše), B. Galuppi, Lud. Vittoria, Leo
Hassler, AI. Scarlatti (po 1 mši), Orl. Lasso, Jak. Gallus
(ech), Jac. Arcadelt, J. B. Casali, Felix Anerio, Lud. Viadana,

Claud. Casciolini, Luca Marenzio a jiní (rzn. vložkami).

Z nových mší á capella jmenována butež díla od J.

Rheinbergra a E. H. M a c a n a. Na repertoiru nalezneme
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dále mše od Mozarta, Haydna, Preyra, Schuberta, Bibla,

Brosiga, J. Pembauera, dra F. Witta, Mich. Hallera, Rob.
Fiihrera, J. N. Huinmla, M. Filke, J. Stehle, K. Kemptera,

J. Zangla. J. Schweitzera, Fr. Liszta (missa choralis in D),

H. K o z 1 a a j.

Theobald Kretsc limami (rodilý ech), od 1.

bezna 1899 kapelník Votivního chiámu, složil 4 mše, 2 re-

quiem a pes 100 rzných vložek a menších cirk. skladeb,

které se též stále v poadu vyskytují.

Z nových smuteních mší provedeno requiem od J.

Giubera, J. Hanische a J. Rheinbergra. Pašijový týden se-

známil obecenstvo vídeské se znam. miserere od Allegriho,

Lottiho, Mozarta, s hymnem »Síabat mater* od Fr. Tmy
a antiíoniemi od F. Schuberta, P. Martiniho, J.

Peregrina,
Palestriny^ J. Galia, T h. Kretschmanna a j. — Skla-

datelov Frank-Dossert, J. jaksch, W. Dórr, j. Bartsch, R.

Glickh, H. Krenn, G. Frank, Fr. Mestenhauser, J. Wóss
a J. Nešvera ídili osobn své íkladby.

Sboru Votivního kostela vnovali své skladby J. H a-

b e r t, J. Rheinberger, J. Jaksch, J. Gruber, jind. princ Reuss
a Ed. Kretschmer. Na kru úinkovaly též obas pv. polky
»Arion*, akad. pv. sbor ve Vídni a spolek »Strebendorfer
Schulbrder«. o. Horní k.

Vyznamenání.

V nejužším kruhu svých pátel slavil v tchto dnech
p. Josef Fabián, editel kru v Pelhimov, 301eté jubileum
svého psobení tamtéž, za kteroužto píin u vyznamenán
byl p. biskupem dr. Martinem íhou v eských Budjovicích
pochvalným dekretem, kterýmž uznány jsou veliké zásluhy
jeho o zvelebení církevního zpvu a chrámové hudby.

Zprávy z našich kr.
í^aplín. Dne 19. ledna: Mše »In hon. , omini nostri

jesu Christi« z F-dur pro smíš. sbor á capella od Josefa
Cainera; Graduale z Es-dur a Oífertorium« z G-dur od O.
Horníka; »Bone Jesu* z A-dur od dra J. Freye; Pange
lingua z D-dur od Ant. Foerstra

; po mši »Sláva Boží« od
L. v. Beethovena, Introit a Communio choráln.

Dne 26. ledna: Skladby eských skladatel pro smíš.
sbor á capela: Mše »Quarta« op. 22. od Fr. Z. Skuherského;
Graduale »Adjutor« s recitovaným Tractem a Offertorium
»Bonum est« z a-moll od O. Horníka; Pange lingua z Es-dur
od Ferd. Vácha (ed. kru v Kromíži)

;
po mši staroeský

chorál »Hospodine, pomiluj !« v úprav j. L. Zvonae. Introit

a Communio choráln.

"Praha. V kostele týnském dne 19. ledna: Mše
pastorální z G-dur pro smíš. sbor, orchestr a varhany od
V. E. Horáka; Graduele a Offertorium od V. Jandy, Pange
lingua od J. Kaaby. Introit a Communio choráln.

V kostele Kížovnickém dne 21. ledna (pi ukon-
ení 40-hod. pobožnosti) : »Ave, vivens Hostia« pro smíš.
sbor, varh. a 3 lesní rohy od Kašpara Etta; Pange lingua
od Brucknera; »Te Deum« pro smíš. sbor s prv. varhan,
3 lesních roh a pozoun od F. Koenena.

Turnov. V prosinci provedeny mše od J. C. Sychry
(brevis), Ed. Treglera (Sc. Venceslai), F. Picky (eská mše).
Na Boží Hod mše op. 9. orchestrální od K. Kemptera; na
nový rok mše »Hodie Christus natus est« od J. Cainera.
Vložky od Fr. Hrušky, K. Steckra, J. Cainera a j. Od roku
1887 zavedeny jsou v Turnov »Staroeské zpvy rorátní«

z dob císae Karla IV. (J. Kuhn.)

Zprávy spolkové.

"První eská pvecká a hudební župa, sdružení
to 30 pveckých a hudebních jednot v Podkrkonoší (Blo-
hrad, Bydžov Nový, Dvr Králové, Hoice, Chlumec n. C,
Jablonec, Jiín, Jilemnice, Josefov, Kukleny, Lochenice, Lom-
nice n. P., Loukov, Mstec Králv, Miletín, Paka Nová,
Semily, Smiice, Temošná Bílá a Vysoké) trvá již od roku
1890 a pvodcem myšlenky jejího zízení jest František Zá-
horský, uitel a hud. skladatel v Nové Pace; stanovy župní,
dle jeho návrhu vypracované, byly úedn schváleny dne

26. ervence 1901, ale byly již r. 1895 na základ zkušeností
pepracovány. Dnes ítá- župa v 30 svých spolcích pes 2000
len, z nichž pes 10ÍJ0 inných ; a dlužno konstatovat, že
úast pi župních výroních produkcích jest znaná. Až do-
sud poádala 9 župních sjezd s 9 župními produkcemi, na
nichž provedeno 66 eských skladeb od tchto skladatel

:

Bendi (»Smrt Prokopa Velkého« pro mužský sbor s orche-
strem, »$koná< pro smíšený sbor s orchestrem a j.); Sme-
tana (»Ceska píse« pro srn. sbor s orch., »Rolnická< pro
m. sbor a j.) ; Malát, Dr. Ant. Dvoák, Záhorský, Picka,

Paukner, Knittl, Rutte, Vendler, Kížkovský, Nešvera, Fibich,

(»Jarní romance* s orch.), Paha, Jelen, Knahl, Slavík, Vy-
metal, Vogl, Jeremiáš, Souek, Bergmann, Sebor a Hímalý.
Z jednot, v žup zastoupených, jsou nejstarší »Hlasoi<
v Nové Pace (U59), »Lubor< v Novém Bydžov (1859), »Ji-

zeran* v Semilech (1860), »Záboj* ve Dvoe Králové (1861),

»Krakonoš« ve Vysokém (1861); svého tyicetiletí dosáhnou
letos »Hlahol« v Mstci Kr. (1862), -Boivoj* v Lomnici
(1862), »Branislav* v Jilemnici (1862) a »Ratibor* v Hoicích
(1862). Nejmladšími župními leny jsou »Malat* v Blohrade
(1900), »Slavoj« v Bílé Temešné (1900), »Cyrill« v Loukové
(1900), »Svatopluk« v Lochenicích (1900) a »Dvoák« v Mi-
letín. — Prvním župním starostou byl Frant. Záhorský,
nyní jest MUDr. V. Matys v Nové Pace; prvním jednatelem

Jos. Petrák v Lomnici n. P., nyní jím jest Josef Jíra v Nové
Pace. — Sjezd pro rok 1902 položen jest do Jilemnice, kdež
souasn jednota »Branislav» oslaví své tyicetileté trvání;

pi župní produkci budou zpívány mužské sbory » Vlasti* od
Tovaovského, »13yli jsme a budem* od Vendlera (župní
cenou poctný), »Ply mé Labe!« od Opoenského, »Ó,
hory, hory* od Lva, smíšené sbory »Zpévy lidu eského-
od Maláta (s prv. orch.), »Pod starým praporem* od Ven-
dlera (župní cenou poctný) a ženské sbory »Zpv vil nad
vodami* od Bendla (s prv. orch.), >Má láska* od Pauknera.

R.
3iíahol Budjovický konal dne 14. ledna t. r. vý-

roní svou valnou hromadu a byl zvolen starostou p. A.
Hromádka, továrník, jeho námstkem p. J. Barda, c. k. prof.,

sbormistry pp. J. Effmert a prof. Tom. Marek, za ostatní

leny výboru pp. Doležal, Pecka, Schober, Srba, Svaina,
Šrámek, Vostrý a za náhradníky pp. Starý, Vašía a Horký.
— Pijato též, aby eskobudjovicky » Hlahol* uctil každo-
ron v den Všech Svatých památku vlasteneckého biskupa

J. Valer. Jirsíka a hudebního skladatele Skuherského (jehož
tlesná schránka uložena jest na hbitov budjovickém) tím,

že budou v ten den zapny vždy pimené sbory.

Pvecký spolek „j-ílaso" v Nové Pace, jeden z nej-

starších (založen r. 1859), ítal v roce 1901 45 výkonných
len pán a výkonných len dam 57 (tedy celkem 102) a

84 lenu pispívajících a zakládajících. Hlaso poádal v r.

1901 jeden koncert, 3 zábavy, jeden ples a úinkoval tyi-
krát pi jiných produkcích. Starostou jest p. MUDr. V. Ma-
tys, jeho námstkem p. jos. Jíra, sbormistry pp. Hynek To-
máš a MUDr. Jar. Tomáš, jednatelem p. R. Vondráek,
pokladníkem p. K. Schreiber a leny výboru pp. B. Pour,
Anna Novotná, J. Bachtík, O. Kretschner.

Smetanv pomník v J-foicích. ilý hoický hu-
dební spolek »Dalibor« již po adu let (jak tenái t 1.

z dívjších roník se pamatují) pracuje o této krásné my-
šlénce a jest oprávnna nadje, že pomník tento — první

to pomník Smetanv vbec! — bude v r. 1903 odhalen.
Modely k nmu dle svého, první cenou poctného návrhu
pracoval p. Moric ernil, prof. c. k. odborné školy v Hoi-
cích, a dle nich provádí se (z hoického pískovce) pomník
sám v dílnách c. k. odborné školy sochaské a kamenické
v Hoicích a bude umístn v sadech Smetanových, loni hu-
debním spolkem »Dalibor« k úelu tomu zaízených. Krom
velkého poprsí Smetanova obsahuje pomník sousoší »Vrné
milování* z Prodané nevsty.

Dopisy.
Z esUého jihu. Dne 17. t. m. uspoádala »eská

Fiiharmonie« koncert v eských Budjovicích, a tu, jako

obyejn pi podobných píležitostech se stává, chvátali jsme
z venkova, abychom poslechli, co velice zídka se zde po-
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dává. My ubozí venkované jsme odkázáni v požitcích um-
leckých na sporadické koncerty umlc nebo na své vlastní

návštvy hlavního msta. Ale když nám sem pravé umní
pijde, pak je prožijeme dkladn. Náš klidný život je roz-

een, hovorm dostává se nové látky a podntu. Dílo um-
lecké tu psobí trvaleji, nejsouc hned v záptí vypuzováno
dojmy novými jako u velkomš4ka. Nkolik pátel vybralo

se se mnou na onen koncert do eských Budjovic, a všichni

byli jsme umním i umlci nadšeni, uneseni! .Kde kdo íká,

že by pál sob, eskému umní a zvlášt »eské Filhar-

monii*, aby se udržela. Ovšem ozývají se i pochyby a vy-

poítávají se obtíže, které snad budou pozdji ješt citel-

njší, až první zápal pomine. Zimniná innost, koncertovati

skoro každodenn, nkdy i dvakráte za den, a pi tom ve-

liké cesty i stálé zkoušky konati: tof je prae úmorná,
vysilující, která by snad mla i smutné následky v budouc-
nosti, kdyby nebylo pomýšleno na ádné oddechy. Le
jsouce pesvdeni, že vdcové této instituce vše chladným
rozumem uvažují a že nynjší všestranné nadšení vynese
jakýsi hmotný, pevný podklad pro doby píští, doufáme ve
zdar vci tak krásné, vznešené, tak mnohoslibné! Komu by
nepipadly na mysl poátky »Ceského Kvartetta* ? Jakých vý-

sledk dodlalo se toto komorní sdružení za 9 let! Pro
by neniohl nyní podobnou cestou, kvartettem jaksi urovna-
nou, »eský orchestr^ se bráti? Jako »eské kvartetto« si

neslo na cestu ádnou výbavy z domova, totiž Smetanovo
»Z mého života*, tak má i »Ceská Filharmonie* ve své ce-

stovní brašn rovnž ádnou výsluhu: Dvoákovu symfo/iii

»Z nového svta«. Ze tato skladba takový význam pro »e-
skou Filharmonii* míti bude, bylo nejlépe znáti v budjo-
vickém koncertu. Stetlyf se tu dv veliké skladby: zmínná
Dvoákova a Beethovenova »Eroica«. A hráli » hrdinskou

«

obdivuhodn, pekrásn, tož pece nepomrn psobivji,
ohnivji, s pravým národním zápalem interpretovali tito

umlci hudbu svou vlastní, symfonii Dvoákovu. Pochybuji,
že jinde by našla tato skladba lepší provedení — a jestli

snad pece v nkterých ástech, pak nikdy v nm nebude
toho ohn, té žhavosti, jež prýští jedin z národního cítní.

Poukazuji jen na jeden moment: když vyznl neskonale
nžným pianissimem první oddíl Larga (z Des-dur) a ob-
jevil se druhý, živjší motiv z cis-moll, tu všecko poslucha-
stvo sebou trhlo, velký oddech, šuin prolétl prostorou diva-

delní. To byl mohutný okamžik, zde hnul se cit davu !
—

Tak zhuštný program jako tentokráte málo kdy je slýchati.

Vedle dvou velesymfonií, dv veleouvertury : k » Prodané
nevst* a k »Pvcm norimberským*. Všeho štstí, všeho
zdaru peje naší »Filharmonii < zajisté každý, nejupímnji však

Fr. Vránek.
V . Krumlov, dne 21. ledna 1902.

Rzné zprávy.

* Dle »Mitteilungen der Musikalienhandlung Breitkopf

& Hártel« vydává Ernesto Vieiera nový portugalský slovník

hudebn-biografický. První svazek obsahuje A.-Iorge.

* asopis »Finnlándische Rundschau« vycházející v Lip-

sku nákladem Dunckera & Humblota obsahuje ve 4. sešitu

roku 1901 pknou biografii o Janu Sibeliovi z péra Karla
Flodina.

* Za 26. svazek publikací vydávaných spoleností »Ge-
sellschaft fr Musikforschung* jest ustanovena 3aktová ko-
medie Orazia Vecchiho »Amfiparnasso«, provedená poprvé
v Moden 1594 a vytištná v Benátkách roku 1597. Tato
»Commedia harmonica* jest jedním z pedchdc vznikající

opery. Dialog jednajících osob protkán jest tymi ptihla-
sými chory ve slohu madrigal.

* Nedávno vydán byl katalog Krausovy sbírky hudebn-
ethnografické ve Florencii. Tato sbírka jest skuten feno-
menální v oboru hudebních nástroj. Majitelem jejím nyní
jest Aless. Kraus syn. Katalog uvádí 1076 hudebních nástroj
srovnaných dle zemí. Poíná Asií (Japan, Korea, ína, Siam,
Indie, Persie a Arábie), z níž uvádí 118 nástroj. Pak ná-

sleduje Austrálie s 21 nástroji, Afrika s 42, Evropa s 971

(v jednotlivé státy oddlenými) a Amerika s 26 nástroji.
V Evrop jsou hojn zastoupeny klavíry, jež z ásti i s leto-
potem jsou uvedeny. Jest tam na p. i klavír Bartolommea
Cristoforiho z roku 1726.

* Pan R udolf Kadleek, majetník hudební školy
v Moravské Ostrav, oznamuje nám, ze na svém ústav za-
vedl Sevíkovu školu houslovou, když se byl u slovutného
autora o methodickém postupu zevrubn informoval.

* Hugo Wolf, jeden z nejoblíbenjších dnes skla-
datel písní, jenž již od r. 1897 dlí ve vídeském blázinci,
zvolna umírá.

* Stuttgartské zemské prmyslové museum
obdrželo cenný dar od továrníka C. Pfeiffera : modely rzných
mechanik klavírních, po 200 let užívaných, dále 17 starších
klavír, poínajíc spinettem z r. 1713 a zajímavou sbírku
ladiek. Stuttgartskému museu sbírkou hudebních nástroj
rovná se jen nádherné mnichovské Nationalmuseum. Nejno-
vji zizována musea pro hudební nástroje v Stockholme
a v Petrohrad.

*
J. R. Zumsteeg, zakladatel nmecké literatury balla-

dové, zemel 27. ledna 1802. Nmecko slaví stoletou památku
jeho smrti. Byl oblíben též svými operami (zvlášt humorem
opery »Schuss von Gánsewitz«), v nichž hlásil se oteven
k Mozartovi, jehož byl nadšeným ctitelem. Historický jeho
význam spoívá v bal lad (byl spolužák Schilleiv), z nich
nejznamenitjší jsou »Leonore«, »Ritter Karl von Eichenhorst*
od Brgera, zpv Ossianv, Schillerv »Ritter Toggenburg^
a j. Je pedchdcem dvou velikých mistr nmecké ballady,
Schuberta a Schumanna, k tomuto pak u nás adí se
Fibich. Spoleným osudem tchto balladist byla brzká
smrt: Zumsteeg zemel v 42, Schubert v 31, Schumann v 47,
Fibich v 50 letech.

*Nové opery. August Bungert dokonil partituru
»Odysseovy smrti*, jež je posledním dílem jeho »Homerského
svta*. E. N. Reznicek napsal velkou operu >Till Eulen-
spiegel* na vlastní text, již provedl Mottl 12. ledna v Karls-
ruhe. Nová vlámská opera Jana Blockxe »De Bruid de Zee
(Moská nevsta) na slova Nestora de Tiere provedena
s úspchem v Antverpách. Mascagni uzavel smlouvu s Ri-

cordim, že mu do roka napíše tíaktovou, do dvou let pti-
aktovou historickou operu. Jak se snese jeho verismus
s historickou velkou operou? Patrno, že není vzdálen
meyerbeerismu tak daleko, jak sám se domníval.
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Nové hudebniny a knihy.

Em. Chvála : Klavírní trio z G-moll. Nakl. M. Urbánek.

Cena 6 K.

Znáte pocit, když se napijete prvním douškem sta-

rého erného vína : trpkost jeho hrdlo vám seve, ote-

sete se a pec cítíte spolu jeho hející žár a tušíte jeho

lahodu.

Tak bylo nám, když poprvé jsme pehráli Chválovo

nej poslednjší veliké opus. Zdálo se na první pehrání mnohé
trpkým v harmonii, co objevilo se plynným, hladkým pi po-

zdjším, souhrou urovnaném vedení hlas. Zdálo se mnohé
trpkým ve zvuku, co zmizelo delším cvikem s pemoženými
technickými obtížemi. A ponenáhlu mnohá poátení trpkost

stávala se zvyklému sluchu lahodnou. A myšlénka, peskakující

z poátku ve drobných úlomcích z nástroje do nástroje,

ze hlasu do hlasu v kombinacích vybran ciselované práce,

slévala se vzdor té umlé kontrapunktice v jediný melodický

proud. A jako rostl zvuk díla a rostla melodika jeho, tak

s rostoucí volností a pevností podání rostl a byl patrnjším

hluboký citový obsah a ohe ve veškeré té umlosti ztajený.

Dílo rostlo ped námi každou zkouškou, každým novým pro-

vedením. A poutalo nás vždy stejn ; stávalo se nám vždy

milejším a samozejmjším. A bylo v posledních mnohých pro-

vedeních i venkovskému, v komorní hudb zcela necvienému
obecenstvu ve svém adagiu a pedevším ve své poslední vt
patrn zcela jasným a srozumitelným — líbilo se i tm, kdo

o veškeré té práci umle vybroušených podrobností nemli
ani zdání. Líbilo se tm as pedevším : ponvadž ti nemohli

se ztratit ve bludišti, jakým práv Chválovo dílo mže se

státi znalci
;
ponvadž ti chápali celek v jeho plastice, nepo-

zastavujíce se nad každým detailem, píliš bohatým a umlým ;

ponvadž chápali pímo melos díla.

Nejvlastnjším rázem prvk, z nichž melos díla vzrstá,

iázem themat tria jest mužnost : hned rázn vystupující, jako

ve hlavní myšlénce prvé vty ; hned blouzniv rozrušená, jako

vevt vedlejší, zvukovou svojí úpravou — klavírní melodie

nad pizzicatovým prvodem — vysoce zajímavé a výborn
kontrastující ; hned kepe veselá, jako ve scherzu, a zas ve

vidních se ztrácející, jako ve triu téže vty; i zas sniv du-

mající a ve vášnivé touze ruce rozvírající, jako v adagiu, i
v jarém, až bujném veselí vty finální ze života se radující.

— Ze jest to muž slovanské krve, jenž zpv ten zpívá, zíme
zárove patrn již z tch themat: zejména ona vty prvé a

poslední jsou nanejvýš urit slovansky, poslední slovácky

zabarvena. Ze nálada thematu, povaha a národní barva jeho

penáší se, zejména u skladatele pracujícího thematicky ve-

skrze, provádjícího thematiku svoji se železnou dsledností,

všude na vtu celou, jest ovšem pirozeno.

Pramenem psobivosti jednotlivých vt Chválova díla

jest, jak jsem naznail, vedle závažnosti základních my-
šlének a šastných jich vespolných pomr ne tak po-
drobné jich propracování, jako plastické lenní jednotlivých

partií kontrastujících i zas vysoce vyvrcholovaných. Vizme,

jak kontrastuje vedlejší myšlénka a celé její rozvinutí od

myšlénky hlavní: onde tkavý neklid, zde samá energie pev-

ných, jadrných akordických ráz. i zmínná veselá hlavní

vta scherza a visionáské trio. i pohybem bohatá hlavní

vta finále a tžké, furiantské rhytmy jeho vty vedlejší.

A vizme do jaké výše vzpíná se i dynamika i pohyb na

vrcholí adagia: v syících dvaaticítkách rozpráší se onen

vír harmonií, jímž se vta ponenáhle rostoucí byla rozk.ou-

žila. i jak rozhýí se finále v kod v dupajícím a výskajícím

vesském furiantství.

Vedla by mne píliš podrobná analyse vzácného díla

píliš daleko : tak daleko, že místo abych jí na nejvýzna-

njší rysy díla upozornil, bych výpotem rys a podrobností

všech prostý názor díla uinil teba nejasným, složitým, ne-

snadnjším. Podiobností jeho nech nepejdou ti, kdož z nho
se chtjí tšiti, hrajíce je. Analyse povede pozvolna k syn-

thesi, jíž zjeví se jim skladba teprve, vážná, písná a krásná,

jakou je. Nkolikeré pehrání z listu pro ni ovšem dostate-

ným nebude. K. Hoffmeister.

V. Roman Moser : Serenada pro dvoje housle, cello

a klavír. Záheb, Lav. Hartmann. Cena 6 K.

Dílo poctno pedloni, tuším, cenou eského spolku

pro komorní hudbu. Hádáno tenkrát mnoho sem i tam pi
pehrávání konkurenních prací, kdo mohl by býti autorem

tch vt tak zvláštního rázu : prostých myšlénkou a ješt

prostších jejím spracováním, naprosto klidných a bez vášn,

tak beze všech nárok vystupujících, i bez nárok na umlce
výkonného i na posluchae ; vt pi tom naprostém nedo-

statku nápadnjších zajímavých vlastností pec srdce všech

si získávajících. »Tichý, klidný, spokojený lovk« prý »je

as psal.«

Psal je Vítzslav Roman Moser, náš záhebský krajan.

Opravdu tichá, klidná, s úzkým svým žitím as spokojená

duše, nebijící si zbyten perutí o míže svého pozemského

bydla; spokojená práv v tom tichém ústraní, v jeho inti-

mit. Intimní jest jeho práce : tím vás získává. Jest vám pi

jejím poslechnutí, jako byste dleli v pokoji mírn vyhátém

a ztlumen osvtleném a jakoby k vám, hovícím si na mkké
pohovce v útulném rohu komnaty hovoil nkdo o ne zvlášt-

ních vcech, bez duchaplností, prostými slovy, milým, mkkým,
nevzrušeným hlasem a díval se na vás pi tom dobrým, sladce

konejšivým pohledem a pátelsky na vás se usmíval, od-

mlev se.

V koncertní síni dílo Moserovo s tží bude žít: doma,

v úzkém kruhu provedeno bude psobit pln; zde bude

mnohému pramenem hojného požitku ušlechtilý pvab mk-
kých melodických frasí obou volných vt i lehce žertujících

myšlének vt rychlejších, pvab tch harmonií, mkké lyriky

Fibichovy vzpomínajících, i tch ladných a prostých zvuko-

vých kombinací. Pstitelm ne tak komorní, ale pedevším
intimní, domácí hudby odporuuji dílo, jako v genru tom

vzácných vlastností. K. Hoffmeister.
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Josef Suk: Píse lásky (ís. 1. z op. 7.). Nakladatel

Fr. A. Urbánek. Cena L50 K.

Rud. Dal. Wunsch : Skoná. Nakl. týž. Cena 1 K.

Vydání Sukovy »Písn lásky« v samostatném sešitu

známé úhledné úpravy »Vydání Urbánkova* . 1247 pijde
zajisté vhod mnohým pianistm. Jet poetická ta skladba

nadána mnoha pvaby, které jí dobyly jak trvalého místa

v koncertním repertoiru našich umlc klavíru, tak obliby

mezi inteligentními amateury, kteí nelekajíce se trochy tech-

nické nesnáze, dovedou i sami vytžiti z ní jádro pravdivého

Sukova poetického výrazu a naladní.

»Skoná« pro klavír, jejíž autorem jest Rud. Dal. Wunsch,
jest psána v obvyklé faktue, která snadno si najde tanení
motiv bez hlubšího pemýšlení o jeho hudební hodnot
a zpracovává jej v neetných odstínech, tuším beze zvláštních

nárok na jakost skladby jako celku. š.

Nové, levné vydání partitur dl Brahmsových a

ajkovského (z nákladu Ernsta Eulenburga v Lipsku)

a Wagnerových (z nákladu B. Schotta v Mohui).
Nakladatelské spekulace jdou v posledních létech dia-

metrálním smrem oproti dívjšku. Prve bylo pokládáno

za výhodu vydražením kupní ceny hudebnin co možno nejvíce

vydlati na jednotlivci. Bylo-li pstní moderní hudby vbec
pístupno jen píslušníkm vyšších sociálních vrstev, od kterých

zpravidla mén pízniv situovaní odborníci zvykli nákladné

hudebniny si vypjovati (a obyejn nevraceti!), sesílen

platilo to o partiturách. Krom dirigent a primari komorních

sdružení málo komu pišlo ped zrak dílo orchestrální i ko-

morní v originále skladatelem vyhotoveném. Jako bývá na

sedm zámk uzavena rozumu amateur partitura a proto

od nich nevyhledávána, bývá jí zase na druhé stran kapse

odborníkov. Ale nakladatelská zkušenost se pesvdila
vždy, když díla nkterého skladatele uplynutím ticetiletí po
jeho smrti uvolnna byla konkurenci a proto levné cen, že

není vru malý kontingent tch, na které má partitura veliký

vliv vychovávací. Payne v Anglii zavedl do komorních kon-

cert pírun vydání jednotlivých dl klasické literatury

a každého diletanta zajímalo odtud zrakem sledovati pohyb

hlas a kontrolován' živé jich provedení. Širokému obecenstvu

vtištna byla do rukou pomcka nad jiné cenná již proto, že

umožovala koncentraci jeho naslouchavé pozornosti, nikoli

její rozptylnost, jako neprávem oblíbený technický Bádeker,

jehož zhoubnost tak výstižn vylíil Weingartner ve svém spise

»Uiber das Dirigiren«. A nemén vítaným podkladem sou-

kromého studia stala se Paynova rozsáhlá sbírka i v tiché

jizb hudebního odborníka. Když pešla do majetku Eulen-

burgova, rozšíena byla i díla hudby orchestrální, pokud vy-

dání jich nestála v cest cizí nakladatelská práva. Nejnovji

zaádna byla do ní celá komorní tvorba Brahmsova, totiž

ob sexteta (z B-dur op. 18. a z G-dur op. 35.), tyi kvinteta

(se dvma violami z F-dur op. 88., z G-dur op. 111., s klari-

netem z H-moll op. 115., s klavírem z F-moll op. 34.), ti

smycová kvarteta (z C-moll a A-moll op. 51. a z B-dur

op. 67.), ti klavírní kvarteta (z G-moll op. 25., z A-dur

op. 26. a z C-moll op. 61.), 5 klavírních trií (z H-dur op. 8.

v druhém jeho spracování, s rohem z Es-dur op. 40., z C-dur

op. 87., z C-moll op. 101., konen s klarinetem z A-moll

op. 114.). Vydání toto umožnno bylo jen svolením nakla-

datele N. Simrocka v Berlín, který neutrpí jím nijaké škody

na svých zájmech. K dražší pvodní edici bude musit sá-

hnouti praktická poteba tak jako tak, povvadž hlasový ma-

teriál není ani — jak je zvykem — pidáván ke komorním

íslm s klavírem, tím mén ovšem k ostatním. Rovnž pi
všech tyech symfoniích Brahmsových do sbírky Eulenburgovy

zaádných (z C-moll op. 68., z D-dur op. 73., z F-dur op. 90.,

z E-moll op. 98.) nové jich vydání nebude na úkor staršímu

již proto, že malým formátem a tiskem nehodí se pro diri-

genta, nesmjícího používati ho dle právní výhiady pvodního

nakladatele. Cena komorních dl obnáší dv až pl tetí

marky, symfonií tyi marky a tento malý obnos jist pi-

spje k tomu, že Brahmsova tvorba pelivji bude studována

a spravedlivji oceována v kruzích, které v kontroversi

Wagner-Brahms krili rameny nad dílem velikého epigona

klasické nmecké periody skladební.

Ke komorním pracím ajkovského, prve již u Eulenburga

vyšlým, piinny nyní i orchestrální: 5. symfonie (z E-moll

op. 64.), koncerty houslový (z D-dur op. 35.) a klavírní . 1.

(z B-moll op. 23.) a »Ouverture solennelle 1812« (op. 49.),

jichž pvodním nakladatelem je D. Rather v Lipsku.

Táž tendence, jaká je podkladem vydání dl svrchu

zmínných, byla pobídkou nakladateli posledních dl Wagne-

rových, B. Schottovi v Mohui, aby partitury jeho velkých

dramat hudebních poslal na trh v miniaturním formát. Jich

ješt mén mže být zneužito k provozování, ponvadž velký

poet systém pi ohromném orchestru Wagnerové vymáhal

v celých partiích stídav s podélným i píným tisk. Dosud

vyšly takto : »Rýnské zlato«, »Valkýra« a »Siegfried« — »Sou-

mrak boh«, »Misti pvci norimberští* a »Parsifal« jist

budou následovati. Nový svt Wagnerova díla oteve se ze

všech hudebních stránek svých nyní odborníkovi za touž

cenu, za kterou jindy musil vzíti za vdk nedostateným

surrogatem suchého klavírního výtahu. j. t>.
.

Friedrich Nietzsche: Pípad Wagnerv a Nietz-

sche contra Wagner. Praha. Jos. Pelcl 1901. 8°.

(Knihovna »Rozhled« sv. XXXVII.) Cena 1 K.

Je známo nesmiitelné stanovisko, jež Nietzsche povlov-

ným vývojem z vyznavae a pomahae zaujal proti Wagne-

rovi. Jedni v obratu vidí jen svévolné mnní, neku-li

falšování názoru, a hledají pohnutky ist osobního, soukro-

mého rázu ; druzí spatují píiny hloubji, v rozchodu ideí.

Dle tchto Nietzsche šel v pojímání vzájemného pomru
hudby a dramatu ješt dále — žádal úplný parallelismus

obou, chtlt sesaditi zpváka v orchestr, na vyprázdnném

jevišti obnovit samovládu sboru, majícího vise a nadšen
popisujícího, co vidí — byl by radikáln Wagnera pehero-

desoval. Z rznosmrnosti myšlének tíhnoucích, kam Wagner,

sám jednostranný diktátor, nemohl se bez posunutí svých

cíl a zapení vlastní osobitosti odchýliti, vyplynulo zprvu

ochlazení pátelského pomru, v dalším prbhu, po mnohém
kolísání a boji duševním se strany mladého filosofa, úplná

roztržka. Nietzsche dostal se ve své spekulaci znenáhla na

opaný pól, a ve snaze eliti bayreutskému reformátorovi,

v nmž uznává te již hotové nebezpeí nmeckých jinoch

a žen, reálním skladatelským vzorem, vybírá si francouzského

Bizeta s jeho životn sršící Carmenou za protijed

Wagnerova »dekadentního« kouzelnictví, jeho hudebních

»lží«, »theatrokratie« a »hnijícího« idealismu.

Vedlo by píliš daleko, chtíti v mezích pouhého referátu

vyvraceti neb na pravou míru stlaovati vývody Nietzscheovy.

O esthetice Nietzscheov píší se celé knihy. Rovnž o Wag-

nerové. O vzájemném vztahu obou jest možná celá litera-

tura. Nám dostaí povzbuditi soudného tenáe, ale výslovn
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pravíme soudného, k etb této knihy. Nebof i nejve-

lejší piví ženec Wagnerv najde v naprosté negaci obou

úvah tolik pípadn vypozorovaného, duchapln chyceného,

záhyby genia Wagnerova nejtemnjší osvcujícího, co marn
hledal by positivn eeno u nejhorlivjších jeho zastanc,

mezi nimiž dnes, kdy vše již vybojováno, ani jalových hlav

neschází. Jako všude, kde zasednouti lze k pohodlné tabuli.

eský peklad zdá se nám jen do té míry pedasným,

že u tenástva, jež odkázáno je teprve na peklady z nm-
iny, nelze pedpokládán' znalost Wagnerových theorií, nále-

žitou k posouzení pravého stavu otázky, tím mén u obe-

censtva našeho, pokud na poslech z eského divadla jest

omezeno, faktickou a hlubší znalost Wagnerových dl. Nám
problém wagnerovský, všeobecn vzato a k hudebníkm
z povolání nehled, znám je spíš ze svého druhotného jevu,

prismatem smetanovsko-fibichovským. Kniha schopna tudíž

svésti širší, nekritické tenástvo k úsudkm nesprávným,

kivým, povrchním. Knihovna »Rozhled «, sborník

všeho uznání hodný, mla díve publikovati spisy, obsahující

idey Wagnerovy samy, než bez prpravy zžíravou jich

kritiku. Pedbhnutí to lze ovšem snadno ješt napraviti

dodateným vydáním aspo hlavních spis velikého refor-

mátora, proti nmuž sice možno leccos právem namítati,

ale jemuž se vyhnouti neb dokonce jej popírati nelze. ekl,

podobn jako ped ním Gluck, píliš tžké slovo do budou-

cího vývoje hudby, než aby sebe vtipnjší hloubavostí mohlo

se pes n pejiti k dennímu poádku.

Peklad p. Arnošta Procházky kulhá siln za originálem.

Nenadáli bychom se u jednoho z hlavních vdc moder-

nismu v theorii, že pi praktickém osvdení stále omílaných

vysokých zásad, teba prostým pekladem, projeví tak málo

smyslu pro subtilní záezy obdivuhodného slohu intransi-

gentního filosofa nadlovství. Stylistická neohebnost mísí

se tu s neznalostí hudební odborné terminologie, s žákov-

skými germanismy a opt s brusisky šosáckými purismy,

jako kde vytrvale pekládá »deutsch« (ve smyslu »zeteln«,

^srozumiteln*) — »po esku«, což se arci v tak výlun
nmecky spekulujícím spisu komicky vyjímá. Hojné chyby

tiskové znešvaují mimo to knihu. i

Národní divadlo.

V úloze žaláníka v »Daliboru« Smetanov rozlouil se

p. Fr. Hynek s jevištm. Louil se as tžce s ovzduším,

v nmž ztrávil tyicet let svého žití, louil se tžce s naší

scénou, kde zažil dobu kvtu svého života a svého umní, kde

platn spolupsobil, i když sil jeho stáím pozvolna ubývalo,

pec se byl pracoval usilovn k onomu rozvoji, jehož naše

opera ponenáhla dospla. Odcházel však jist s blahým

vdomím, že vykonal své dílo pln, že splnil své poslání

a že do konce dohrál se ctí svoji úlohu. U vdné vzpo-

mínce a v uznání té jeho práce, dlouholeté, svdomité a

asto jist trpké obecenstvo zahrnulo jej na rozlouenou

dkazy uznání i kvty. Zapomene-li obecenstvo to jméno

pvce, teba ho tenkrát za slavnostní nálady bouliv pozdra-

vovalo, djiny poátk rozvoje eské opery jména vždy spo-

lehlivého umlce a routinovaného regisseura nezapomenou.

Vyznait blíž a ocenit význam Hynkv pipadne pak píšícímu

djiny ty na základ pramen souasné kritiky vždy co nej-

píznivjší.

Pedstavení stálo na velmi ctihodné úrovni dívjších

veer po stránce orchestrální a scénické. Jinak nemilou

náhodou byla pí. Maturová, jak se zdálo, mén disponována,

p. Pták rovnž a p. Viktorin, který zpíval na míst ohláše-

ného host svého krále, pojil se k nim tetí indisposicí ovšem

jiného rázu: rhytmus ml njak mén v moci. Vystoupení

sl. Kacerovské v úloze Milady a zmínného host v úloze

Vladislava odloženo na dobu pozdjší. k. Hoffmeister.

Jak bylo slíbeno strunou poznámkou, že »Don Juan<

bude nov nastudován ve shod se svou »pvodní podobou*,

stalo se nejprve 19. ledna. »Don Juan« byl v pvodní svou

podobu zrestituován i zrestaurován — ale jen z ásti, tak

že vlastn ani nyní ješt není to reprodukce originálu.

Návrat k minulosti byl patrn výlun akcentován, jeho

vnjší, retrospektivní moment, historická stránka vznikání

díla Mozartova, a i tu ne všude dkladn a s dvojakou

kritikou bylo postupováno. Pod tíhou toho vnjšku (rozvrh

jednání a promn, restituce nkterých arií nebo instrumen-

tálního partu bu kolorujícího bu zvukový dojem a živost

celku doplujícího), o který ve mnohém dalo by se dispu-

tovati, udusila se však znan snaha právem oekávaná

o žádoucí duchovní obrození velkého díla Mozartova z jeho

umlecké podstaty.

Tím poznatkem odkázáni jsme však na cestu, která

dsledn dv>vésti musí nás k otázce »slohového provedení*,

otázce píliš hluboko zasahující do psychologických hlubin

doby a do nitra umleckého tvoení, než aby mohla zde

býti obšírnji ešena. Nebží pi ní zajisté o Mozarta samot-

ného, o mozartianism s jedné strany u nás uštpan od-

bývaný jako by njaký pežitek, nýbrž o všecka umlecká
díla starších dob, epoch, které podávají historické abstrakci

dosti rozlišujících znak pro svoji samobytnost, aby v nich

shledávala také rozmanitosti a rznosti »slohové«.

Není ojedinlým zjevem, že »sloh« vykládá se po roz-

umu jen formálním, nikoli obsahovém. Nejlepším dokladem

práv pi Mozartovi je mnichovská residenní scéna, která

chytila se toho slohového formalismu, jako ze škatulky

vytahujíc na podívanou jednu operu Mozartovu po druhé

s drobnými cetkami rokokového orchestru, kostým, ducha-

plné a vtipné výpravy Lautenschlágrovy. Taková provedení

stojí za podívanou, ale mén za poslechnutí. Dnes ovšem

po obsahové stránce stylového toho problému nastal i v Mni-

chov obrat signalisovaný Hermanem Zumpem ve »Figarov

svatb« v srpnu minulého roku. Jestliže díve byly to spíše

antikvující zvláštnstky, ujímá se nyní obecnji mínní, že

teba vyzdvihnouti v dnešním provádní práv ty momenty

umleckého díla, které by se daly naplniti obsahem sou-

dobosti.

Najiti práv to vn nemnné jádro, v reliéfu dáti

vyvstati staré form v plné životnosti proto, že v ní kypí síla

našeho soudobého života: to je problém, na který se mže
odvážiti silný lovk, v nmž zkoncentrovalo se proudní

naší doby ve svém nejlepším, a silný umlec, který je dispo-

nován hledati onu kouzelnou essenci, která omlazuje tvary

vykrystalisované v dávno vyhaslém dní, sbližujíc je s dneš-

ním lovkem, zpítomujíc je obrozením z jejich podstaty

a — nyní mžeme to dodati — z moderního ducha.

Namítne se snad, že jdeme tím na pdu nejistou, když

opouštíme retrospektivní smr tradiní interpretace, tedy

»historii« a ^pvodní podoby* s nehybným musealním

rámcem hudebních filologických výzkum, a ponecháváme

modernímu vdci, interpretujícímu dirigentu, široké pole pro
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nové vytváení takového umleckého díla. Ale tím neopou-

štíme pranieho, opouštní formy je pouze zdánlivé : žádáme

jen nové víno do starého kišálu, který trvá a nepuká jako

starý mch pod silným kvašením vinného moku. Také neza-

vrhujeme onu »tradici« : spokojíme se jí u tch, kdo ne-

zmohou úkolu vtšího, který jim kývá z problému svrchu

naznaeného. A pokud jde o tvrí pouvoir dirigenta, ne-

bojme se piznati jej tm, kdo jsou lidé silné vle, silného

vdomí vlastní zodpovdnosti, kteí podle slov Nietzscheových

dovedou hroužiti sluch svj ješt pod tu hudbu a dovedou

poslouchati její píiny, její lidské píiny, a ten nutný pí-

inný vztah uplatniti, cítní našemu jej sdliti. Dsledn
také piznáváme každé dob právo, aby si tu vytvoila styl

vlastní, odpovídající její povaze. Praxe tedy — ovšem vážná,

vdoucí o významu své práce a poteb tuhé pípravy zku-

šeností, nikoli odvážná, nepipravená, hazardující i pi nej-

vtších dílech umní problematickými a dobrodružnými

geniálními inspiracemi — je tu povolána ešiti problém,

který je tžší nežli pejetí tradice nebo libovolnost inter-

pretace a se který sebe uenjší theorie pi svých bezkrev-

ných abstrakcích býti nemže.

S jistým nábhem k praktickému úkolu takovému jsme

se vskutku setkali u chefa opery pana Kovaovice a jestliže

z píin, které jsem již naznail, snaha jeho tíhla ješt jen

k vytvoení kišálové formy, pracujíc detaily hudebními spíše,

nežli velkými konturami celku, není vylouena možnost, že

pozdji obsáhlý, velký rys sepne jednotlivé dobe vypraco-

vané ásti v jich pomru stupování a protivy v celek bez-

prostednji psobící a bližší konenému ideálnímu rozešení,

v nmž individualita neztrácejíc se naprosto slouží vyšším

cílm umleckým.

Jak snadno nejlepší úmysl zhatí se tlakem okolností,

ukázaly dv scény v »Donu Juanu«: hbitovní a pi veei,

v nichž hluboký ideový základ toho »dramma giocoso« vý-

znan ethicky se vyhrocuje. Ob minuly se úinkem pro

nedostatek hlasových prostedk pedstavitele komtura pana

Bálka, akoli orchestr i Don Juan s Leporellem (pp. Benoni

a Kliment) byli na výši diktované situací tak závažnou, jako

po celý veer podávali pvecky své výkony zdaile. Jen mén
svtácké tkavosti v pohybu bylo by Donu Juanu spíše

slušelo; románská živost vášn, u Dona Juana dokonce

vášn žhavé a sžíravé, které podléhá celá jeho bytost, ne-

potebuje tolik gest tla jako spíše posuk výrazových pro

svou nemorální, všeho se odvažující a všemu se rouhající

duši. U pana Klimenta pedchozí déle trvající choroba zane-

chala stopy jen v jeho humoru, který má býti pec spojným

mostem mezi smšností Masettovou (p. Pollert) a naivností

Zerlininou (sl. Kubátová) na stran jedné a mezi tragikou

vztahu Dona Juana ke komturovi a donn Ann (paní Matu-

rová) na druhé. Zvláštní postavení donny Elviry — ženy pla-

noucí pomstou a vášnivou láskou k Donu Juanovi zárove

a spojující svt Dona Juana a Leporella se svtem donny

Anny a Octavia — zmohlo síly sl. Bobkové
;
práv tak jako

její koloratury pes jistotu intonace a krásu zvuku nebyly

ješt všude vybroušeny, ani postava Elviina nevykazovala

všude stejnou sílu zocelení a pravdivé jednotnosti. Nehle-

dím-li ani k tomu, že jasný její soprán nedovede se zabarviti

v daný okamžik do temna zášti, pozorovati bylo, že vášnivý

výraz poslední scény s Donem Juanem (druhé finále) zby-

ten drží ve stízlivosti, akoli rud planoucí kvt jejího

»Da te non chiede ques alma oppressa« je vším, jen nikoli

výsledkem stízlivých úvah Elviiných. Také slena Kubátová

neodla svou Zerlinu v šat bezprostedn jímající hudební

i herecké naivnosti, v duettinu s Donem Juanem (»Vorrei,

e non vorrei«) roztomilé rozpaitosti a ve scénách s Masettem

tveraivosti, což lze jen temperamentu jejímu piísti na

vrub. z.

Koncerty.

tvrtého koncertu eské Filharmonie (4. února) na

míst nkterého z pvodn celou adou oznámených diri-

gent ujp.l se pan L. V. elanský za úasti sleny Emmy
Destinnové a pana R. Rosslera, klavírního virtuosa z Berlína.

Slena Destinnová je u nás oblíbeným zjevem a také

v tomto koncert byla pedmtem zasloužených poct. V arii

Lízin z »Pikové dámy« ajkovského ukázala nám opt své

pvecké umní ve svžesti a pvabnosti, jaké nyní doma
marn bychom hledali ;

ponkud byl dojem seslaben ne-

možností v koncertní síni vynésti pouhým hudebním výrazem

všecky její dramatické pointy (jak se o tom ješt zmíním),

zaež však plnou náhradu poskytl pednes tí neobyejn
šastn volených písní téhož skladatele, který pro domo
mea potvrdil mi znova, že v interpretaci písn je vlastní obor

slenin, aniž však podceuji jejích výkon operních, které vždy

jsou neobyejn zajímavý. Ale pec pro píse má slena

tak neobyejný dar nevyerpatelné hojnosti výrazu, že každá

v jejích ústech je pravým drahokamem vybroušeným hlu-

bokou její inteligencí do oslujících, leskem svým hejících

facett.

Poad koncertu vykazoval ve svém složení píliš zvlášt-

ností, než aby bylo možno mlením je pejiti. Po Fibichov

pedehe k »Dargunu« následovaly ti symfonické básn,

jedna arie, ti písn pi klavíru a šest klavírních skladeb.

Rozmanitosti programu hovno tak s neobyejným nad-

bytkem, ale úelnosti pi našich pomrech tím nebylo vy-

hovno ; oekáváme od . F. symfonický koncert s pevn
vyhranným a úelným programem — a slyšíme pak vše,

jen ne mnoho symfonického. Ani jednotlivá ísla programu

nebyla píliš dobe volena. Fibichova pedehra do koncertní

sín penesena ztrácí suggestivní svj vliv, jakým psobila

v divadle vždy, nežli s celým »Pádem Arkuna« zapadla v za-

pomenutí nehodné. V divadle, v šeru nerozeznávajíce okolí,

nerušeni a nedráždni svtelnými vjemy cele mohli jsme se

vnovati jejímu pemýšlivému rstu, aniž mnohdy jsme si

uvdomovali umlost jejích prvkových associací — a na to

není v koncertní síni ani pomyšlení. Také arie Lízy není

koncertní arií, spjata jsouc podstatn s hereckou akcí a sce-

nerií na nábeží, tedy podpírána illusí jevišt ve své úin-

nosti dramatické. Pro v symfonickém koncertu se potká-

váme se sólovým klavírem ovládaným s nijakými pednostmi
hry zvlášt odlišnými od výkon jiných domácích našich

pianist, jež adíme do kategorie prostedních, a s nedo-

statkem hlubšího hudebního cítní a temperamentu, jak

v Dvoákov »U mohyly«, tak ve Smetanov rythmicky na

nkolika místech nesprávn libovoln pojaté Fis-dur Polce —
není také dostaten odvodnno.

Novinkami byly dv symfonické básn Jeana Sibelia,

již v krátké dob druhá ukázka jeho tvorby. »Labuf tuo-

nelská « zaujme hudebn vzdlaného posluchae snad pi svém
A-moll koloritem tžkým a temným jako bahno tuonelskéi

v nmž finské epos >Kalevala« dává se váleti všeliké ohyzdné
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havti, ale svým teskným zpvem sólového anglického rohu

doprovázeného z vtšiny prázdnou harmonií držených ak-

kord, svým homofonním stylem unavujícím pes to, že iní
pokus melodicky vytžiti lecos ze tí svých themat, s vý-

jimkou jediného místa, kde vynouje se z volných vodních
kruh za zpívající a plovoucí labutí v C-dur nkolik klid-

ných akkord, které spíše ve své zchmuenosti instrumen-

tálního koloritu (basový klarinet, fagot, violy a violoncella)

zdají se pipínali na poetickou myšlenku chmurné íše smrti

Tuonely, nežli na »majestát a velebnost zjevu labutího*, jak

vykládá v uvedení pan J. Branberger*) — sotva dovede upou-
tán' prmrné obecenstvo.

Druhá symfonická báse i orchestrální legenda »Lem-
minkáinenv návrat* užívá poetického námtu téhož eposu.

Uvedení ve vlastním odstavci rozborném nechává tenáe
na pochybách, zdali bží ve skladb o líení návratu sa-

mého, i též pedchozích nkterých událostí, jmenovit boj
rekových. Zdá se mi, že nejprve exponuje skladatel celý

possus »Kalevaly« o bojích Lemminkáinových, teba že ne-

píliš výrazn pi své zálib v homofonní práci; nasvduje
tomu volba jeho hlavních dvou themat úseného rythmu,

jež se zapedou s tetím (ve smycích) v šestnáctkách se

pohybujícím, až pak klidnjší melodie a nad ní trubky za-

hájí po vítzstvích letné tažení do vlasti zpt, jemuž pibývá
na rythmické živosti a která ke konci v jasném Es-dur stane

na pd rodné. Vše se jasní, také instrumentace a mocn
vydechnuté akkordy zdají se s radostí vpíjeti se v místa,

»kde dm matin stojí milý*. V obou skladbách jsou jisté

zajímavé subtilnosti tónové poesie zvláštního a dosti vyna-

lézavého charakteru, který se nám zase vždy bude zdáti

zchmueným severskými mlžinami pi své nevýznané ryth-

mické síle (kterou tempa, pro zvláštní vleklost u nkterých
dokonce obliby požívající a pochvaly docházející, ješt v pro-

vedení našem seslabila) — ale proto pece neznaí v mo-
derní tvorb tolik, aby programní hudba toho rázu tiskla

významnjší skladby u nás do pozadí.

Straussova symfonická báse »Smrt a vykoupení« nebyla

novinkou a snad vtšina obecenstva pamatovala se na ni z jed-

noho koncertu konservatorního pede dvma lety. Jak byla tehdy

u nás provedena, nevím ; tentokráte byl to výkon relativn z kon-

certu nejlepší, akoli o zvláštním vzletu a zachycení celé ná-

ladovosti její vzbuzující jímavé a silné ohlasy u posluchae,

o plastice hudebního výrazu nevyhnaného, tu ješt u Strausse

na ostí krajní možnosti i snad lépe : nemožnosti nelze íci

mnoho. Tu se také ukázala slabost smycového sboru v po-

mru ke zvukovému koloritu málo vydatného. V zájmu pana
prof. Kóniga sluší konstatovati, že koncertu se nesúastnil;

jinak by byl zpv anglického rohu v »Labuti tuonelské« vy-

padl nejen technicky, nýbrž i myšlenkov daleko lépe. Jen
jako zvláštnost, se kterou nikde bychom se jist nesetkali,

sluší ješt uvésti orchestrální improvisaci doprovodu k »Ach,
není,* již pidala slena Destinnová. eské Filharmonii ta-

kové duchaprázdnosri sluší velmi málo. z.

Zprávy spolkové.

Zpv. spolek ,,Jaso" v Nm. Brod ítá nyní
kolem 60 inných len, kteí pravideln navštvují týdenní

*) Je to zajisté lapsus calami, teme-li tamtéž na sír. 10

:

» Skladba ... je chmurného, ponurého rázu. Již instru-

mentace, používající hlavn nástroj sonornjšího timbru«
a t. d.

cviení zpvní, ízené osvdeným sbormistrem panem id.
Ungrem. Mimo to pstuje se hudebním odborem »Jason«
komorní hudba. V uplynulém roce správním ml »jaso*
nkolikráte píležitost vystoupiti na veejnost; jmenujeme
tu veejný koncert v mst. divadle; pi svcení nove
budovy pivovarské pednesl nkolik sbor ; na poest pí-
tomných pátel hudby pi církev, exerciciích v mst našem
0 prázdninách poádány po 3 veery zpvní a hudební
produkce; nemálo pispl »Jaso« svými výkony k slavnost-

nímu rázu odhalení pomníku Karla Havlíka v Bo-
rové, kde pod taktovkou sbormistra našeho soustedni byli

pvci z širokého okolí. Podobn vystoupil ješt spolek ve
blízkém Pohledu pi otevení nové matiní školy.
V míst samém úinkovali lenové Jason« pi progra-
mových veírcích Obanské Besedy v období adventním
pednesem ísel zpvních a hudebních

;
pro lenstvo poá-

dána v místnostech spolkových animovaná zábava Cecil-
ská. Vzpoinenouti sluší i populární produkce zpvné
v mstských sadech obecenstvem brodským velice vdn
pijaté. Pro nejblíže píští dobu chystá se založení pvecké
župy v mst našem pro zpvácké spolky našeho okrsku,

jež až dosud nebyla uskutenna pro lhostejnost okolních
spolk; nyní snad nalezne pochopení dležitost a vý-
znam orga ni sace takové ! Na bezen pipravuje se velký
veejný koncert v divadle mstském a pro lenstvo (inné
1 pispívající) poádány budou obas pátelské veery s hu-

dební a zpvní produkcí. V pedsednictvu »Jason« zasedají

:

pp. MUDr. Zahradnický, pedseda, Racek, místopedseda,
Unger, sbormistr, Vatlach, jednatel. o

Jiudební pehled 'Prahy a venkova.

Boskovice. Hudební a recitani veírek ženského
spolku »Marta z Boskovic* na oslavu dra Ant. Dvoáka
dne 5. ledna 1902. Ženské sbory »Našim ženám* (s prv.
klavíru) od J. Maláta a ^Národní písn* od AI. Rublie ;

melodram »Lilie« od E. M. Rutte-ho; z »Moravských dvoj-

zpv* od dra Ant. Dvoáka »Prsten<; sólová píse »Mátn
t^rád!* od J. Maláta; skladby pro piano a harmonium
»Úryvvky z Dalibora* od B. Smetany a »Píse beze slov*

od ajkovského ; klavírní skladby (na 4 ruce) »Na pást-
kách« a »Noc Filipojakubská« od dra A. Dvoáka; životopis

dra A. Dvoáka, »Proslov« od J. Nerudy a recitace Hejdová
lánku »Z umlecké cesty Dvoákovy«. — Program provedly
sleny M. Svobodová, VI. Chytilová, M. Stercová (recitace)

a sbor dam, pak pp. O Tichý, Fr. Neumann (piano a har-

monium) J. Cupal a J. Vališ (zpv). — Budjovice. Kon-
cert eské Filharmonie dne 17. ledna t. r. ml úspch ne-
obyejn skvlý. Na poadu orkestr. skladby: Pedehra k op.
»Misti pvci* od R. Wagnera, Symfonie »Z nového svta*
od dra A. Dvoáka, Pedehra k op. »Prodaná nevsta od
Bed. Smetany a »Symfonie . 3« (Eroica*) od Beethovena.
— Jíradec králové. Zábavný veer odboru Zemské jed-

noty soukromých úedník v Hradci Králové dne 18. ledn ;

1902. Mužské tverozpvy »Veerní klekání* od Rozkošného
a »Motovidlo« od Pally (zaplo Blafácké kvartetto) ; Smy-
cové kvartetto op. 18. ís. 1. od Beethovena a »Valíky
op. 54. . 1. a 4.« od Ant. Dvoáka (provedlo smycové
kvartetto místní). — Karlín. Pátelský veer zpváckého
spolku »Slavoj« dne 1. února 1902. Mužské sbory »Pochod« od
Blodka, ^Národní písn« od Maláta, U muziky* od K. Po-
spíšila, ženský sbor »Sousedská II.« od Vognera, jeden ko-

mický dvojzpv od Frimla a komický tverozpv »Seienáda
mistra Cihliky« od Pauknera. Sbory ídí sbormistr Ant.

Rychlík. — Olomouc. II. koncert eské Filharmonie (po-

adatelem byl »Žerotín*) dne 26. ledna 1902 s tímto orke-

strálním programem : Pedehra k opee »Lesní vzduch« a

»Novellerty . 1. a 2.« od J. Nešvery (ídil skladatel), Sym-
fonie- »Z nového svta« od dra Ant. Dvoáka, Pedehra
k opee »Misti pvci« od R. Wagnera a »1812« od ajkov-
ského. Až na skladby Nešverovy ídil L. V. elanský. —
'Prostjov. Koncert ženské pvecké jednoty ^Vlastimila«

(za spoluúasti mužského tamního pveckého spolku »Or-

lice« a smycového kvartetta pp. Ledvina, Wilhelm, Stein-

mann a Pavelka) dne 25. ledna 1902. Ženské sbory >Vojáci*

od Rutteho, »Stesk« a »Slunéko« od J. Procházky, smíšený
sbor »Zlatá hodinka* od Bendla, mužské sbory »Orá« od
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T. B. Fórstra a » Vrták* od Pally; » Hanácky psnike« od
Hrazdíry (zapla sl. Studnáova) a »Klavírní kvintett«
z A-dur od A. Dvoáka. Sbory ídil p. Ez. Ambros. —
"Prostjov. Koncert pveckého spolku »Orlice« dne 26.
ledna 1902. Mužské sbory »Utonulá« od Kížkovského a
»Vlasti« od Tovaovského. Virtuos na housle pan Jaroslav
Kocián hrál skladby od Ernsta, Kociána, Ševíka, Sarasateho
a Paganiniho. Sbory ídil p. Ez. Ambros.

Jednota eskoslovanských editel kr, ka-

pelník, varhaník a majitel hudebních škol.

jak zjednati nápravu? (Pokraování.) Mly by tedy
konsistoe, úady farní i farní obce peovati o to, aby všude,
kde to možno, systemisována byla slušn placená místa
samostatných editel kru a varhaník. Tím vyhovlo by
se nejen tužbám po zlepšení hmotných pomr umlc
hudebních, ale vyhovno by bylo volání uitelstva, aby zba-
veno bylo povinností, k nimž nemá asu a které jen jako
z pinucení koná, a také prosplo by se tím samotnému
umní hudebnímu i potebám církve. V tom jsme zajisté

s uitelstvem i s duchovenstvem, aspo v theorii, za jedno.
Pojem »místo slušn placené« jest ovšem velmi pružný. Pro
státní úedníky a dstojníky na p. i místo s roním platem
2000 K jest místem nejslabji honorovaným. Podobn u ui-
telstva má se to s platem 800 K ron, a u iditele kru
s platem (!) 300 K ron. (Zde totiž ovšem v nejlepšim
pípad, má-li totiž iditel plat upraven.) A pec z nejvtší
ásti jsou si tyto všecky jmenované stavy pedbžným vzd-
láním asi rovny. Jest tedy nutno, aby po zpsobu úpravy
kongruy duchovenské i pro nás minimální platy zá-
konem byly stanoveny. Zavedení tíd místních, na p.
dle potu obyvatel, neb stupn fary (t. j. rozdlení na fary,

dkanství, proboštství a pod.) nebylo by ani spravedlivým,
ani úelným. Nová úprava plat uitelských na p. tídy
místní ruší. Každý má právo býti honorován dle vykonané
práce, jedin pípustný jsou drahotní a ptileté pídavky.
Pi kterém farním kostele jest jen jeden duchovní, má ovšem
i iditel kru mén práce, než kde jsou dva knží, neb
kapitula. Poslední úprava kongruy stanoví — tuším — pro
faráe, jenž sám pi chrámu psobí, 700 zl. ron, pro toho,

jenž má kaplana, 800 zl. ron. Obdobn mohlo by býti

stanoveno pro iditele kru farního kostela, pi nmž jen

jeden duchovní psobí, jako minimální plat ron 500 zl.,

kde dva duchovní jsou systetnisováni, 600 zl., pi chrámech
kapitulních a kathedrálních na p. 800 zl. ron. Nebyly-li

by stanoveny tyi kvinkvenálky po 100 zl., píjem ze štoly

nebyl by vpoítáván. Náklad opatil by se ze jmní kostela,

a pokud to by nestailo, hrazen byl by farní obcí (jak již

namnoze se dje) ve smyslu zákona ze dne 7. kvtna 1874.

Výplatu obstarával by berní úad ve lhtách msíních, po
srážce zákonem stanovené pro pensi. A jsou požadavky
tyto zajisté velmi skromný a oprávnny, budou se zdátí snad
mnohému nemožností. Kdo však sledoval vývoj pomr
národohospodáských a pokroky rzných stav po stránce

sociální jen za posledních dvaceti let, dá mi zajisté zapravdu,
že pi vytrvalé a svorné snaze není nemožným tchto mini-

málních požadavk dosíci. Musíme ale každý v oboru své
psobnosti býti agitátorem a propagátorem nutnosti konené
úpravy našich hmotných pomr. Veejné mínní jest moc,
a tu musíme sami stvoiti. Potebné kroky na místech povo-
laných provede pak r-polená organisace naše, k jejíž budo-
vání a upevnní každý z nás jest zavázán. Jsou ješt tak

mnozí mezi námi, kteí dležitost organisace nepochopili,

neb z lenosti a nemístné šetrnosti práce spolené se straní,

híšn spoléhajíce na to, že úspch, dodlá-li se Jednota
jakého, i jim prospje. To jest poínání odsouzení hodné.
Jsou opt jiní, kteí otázku chleba považují za nedstojnou
umní hudebního a, bídu svou všemožn zapírajíce, ped
svtem tak si vedou, jako by umlec sytil se a šatil svtlem
luny a rosou nebes. Ti jsou nejnebezpenjší pekážkou úpravy
hmotných pomr našich. Veejnost jest takto o pravém
stavu vci klamána, a ráda odvolává se pi každé píležitosti

na lžiblahobyt tchto »idealist«. (Píšt dále.)

Boh. Kašpar.
*

* •

Nártek reformy hudebních škol. Na základ
dvacetileté zkušenosti uitelské podává Arnošt J. erný.
Všeobecn hledí se v dob nynjší k pokroku v každém
odvtví, jen pi hudebních školách, až na nepatrné zmny,
zstávají pomry stále stejnými a nehledí se k tomu, že, jest
i zde nápravy teba. Zanme se zaizováním škol. eho
jest k zaízení hudební školy teba? Ovládání jistého nástroje,
trochu té theorie a harmonie, a tím zadost uinno zákonu

;

žadatel obdrží povolení k vyuování. Litern vzdlaným býti
nemusí, a znalost paedagogiky a methodiky vyuovací, dle-
žitých to vd, bez nichž sob uitele vbec mysliti nelze,
chybí mu úpln. Tážeme-li se, zda kandidát hudebního
uitelství má píležitost vdám tmto se piuiti, mžeme
snadno odpovdti, že hudebního paedagogia nemáme,
a proto že snad znalost vd tchto se nežádá. V dob, kdy
veškeré odbory se zdokonalují, jest i v oboru vyuovatelství
hudebního toho teba; jest tedy úlohou naší obrátiti zetel
k ádné reform škol hudebních, a to reform zevní i vnitní.
Hudební školy poítati sluší mezi stední školy a z té pí-
iny jest teba, aby také za takové všeobecn uznány byly,
požívaly veškerých výhod, kterýchž stední školy mají a byly
respektovány jako takové i obecenstvem. Každý majitel školy
musí požívati dvry, jakéž požívá uitel literní neb profesor.
Sthování se žák mezi školním rokem z jedné školy do
jiné, jak to v dob nynjší jest zvykem, musí rozhodn
pestátí ; dvra musí získána býti tím, že obecenstvo uv-
domeno bude o skuteném našem paedagogickém vzdlání
a zárove tuší doznati, že i my jsme vychovateli a vzdla-
vateli mládeže. Na naší stran opt jest, bychom si dvru
tu získali svdomitým vyuováním, aby žáci dle vlastních
svých vloh žádoucí pokroky inili. Z té píiny jest teba
opravy v tom smyslu, aby, kdo vnovati se chce stavu ui-
telskému, nucen byl absolvovati nejmén nižší gymnasium,
reálku neb jinou školu stední ; hudebního vzdlání pak mže
nabyti v každé ádné hudební škole, v konservatoi neb ve
škole varhanické, píslušnými vdami theorie a harmonie,
po pípad i nepovinných pedmt : djin hudby, kontra-
punktu, tvar atd. Doba ke vzdlání hudebnímu budiž roz-

potena na 6 let. Po absolutoriu budiž dáno kandidátu
vysvdení s udáním prospchu v jednotlivých pedmtech,
na to budiž povinen nejmén 2 léta v nkteré škole hudební
hospitovati, kdež mu podány butež veškeré pokyny, vyuo-
vání se týkající; teprve po dob této jest možno kandidátu
dosáhnouti zpsobilosti uitelské. Ke zkoušce zpsobilosti
jest teba nkolikalenné komise zkušební z odborník toho
nástroje, ze kterého kandidát zkoušku skládá. Sestátnní
zkoušky takové není teba ; komise budiž vždy za 2 léta

mnna. Po odbyté zkoušce obdrží kandidát vysvdení
zpsobilosti uitelské, kteréž podepsáno všemi leny komise
a opateno razítkem Jednoty naší. Na základ vysvdení
toho dá jemu c. k. zemská školní rada povolení k vyuování
soukromému aneb k zaízení školy hudební. Nestaí tudíž

ovládání nkterého hudebního nástroje a povrchní znalost
theoretická, nýbrž hlavním initelem jsou hudební vdomosti
se stránky paedagogicko - methodické, kteréž jedin mohou
vésti k žádoucímu cíli. Velmi prospšným by bylo, kdyby
ádní odborníci poádali pednášky vyuování se týkající,

zejména kdyby uvádli rzné pípady osvdených method
z vlastní praxe hudební. Soukromí uitelé a uitelky, kteí
by nepodrobili se všemu zde uvedenému, nesmli by vbec
vyuovati. Vyuování musilo by býti ryze individuální, tedy
nikoli hromadné, jako to bývá zvykem pi vyuování houslí,

v zásad v jedné hodin na dva žáky se omezující, a pod-
ízeno by býti musilo schopnostem jednotlivc. Z té píiny
nemohla by methoda býti touž pro žáky nadané i mén
nadané. Žáci nadání postrádající nemli by býti vyuováni,
proež jest teba každého žáka pijmouti na dobu 3 msíc
k prozkoumání jeho vloh. (Dokonení.)

* *
*

Na došlé dotazy odpovídám, že nemoc redaktora této

rubriky byla píinou, že v minulém ísle nebyla zastoupena.

Pamatujte na kondiní odbor!



63

Dopisy.

Z Berlína. 28. ledna objevila se na repertoiru dvorní

opery »novinka« Viléma Kienzla »Heilmar«. Byla již asi

pe desíti lety vypravena v Mnichov, ale nemla velkého

úspchu. Kienzl pak svou operu pepracoval a v té nové
podob dávala se poprvé v Berlín. Dj hraje v 16. století

v jedné pobežní vesnici nmecké. Heilmar, chudý pastý,

muž hlubokého soucitu, zasvcuje všecky své snahy šlechet-

nému cíli, pomoci lidem v jejich tlesném utrpení ; od svého
okolí považován je však za šílence. Jedné noci ve snu zjeví

se mu ženská postava, jež udlí mu zázranou moc léení
s jednou toliko podmínkou, že nevezme nikdy žádné odmny
za svoje dobré skutky: jinak jeho ruka pinese nemocnému
smrt. Potud pedehra. V dalších djstvích shledáváme se

již s Heilmarem ve svt, obklopeným záí dobrodince
a lidumila. V jedné vesnici uzdraví Heilmar chudou dívku

Máju, jež vzplane k nmu horoucí láskou. Heilmar pemožen
pijímá její polibek, avšak v tomtéž okamžiku ztrácí svou
zázranou moc a usmrcuje onemocnlou matku díviny.

Mája obtuje svj život pro to, aby Heilmar získal opt
zázrané síly. A skuten s polibkem vtisknutým na mrtvé
její tlo vrací se pastýi léebná jeho moc a Heilmar vstu-

puje na lo, aby odplul kamsi do daleké zem, kde zuí
krutá smrt. — V prvých dvou djstvích je libreíto jasné

a srozumitelné. Ale v dalším dji picházejí obraty neúpln
motivované a nedostaten psychologicky podepené. Jako
hudebník zaujímá Kienzl zvláštní postavení v nmecké tvorb.
Na jedné stran keovit se pidržuje Wagnerova dramatu,
nechávaje zaznívati reminiscence na Tannháusra, Lohengrina,
na druhé koupá se v kouzelném oparu svží melodiky,
zvlášt ve scénách ensemblových, v tancích, plných skotai-
vého humoru. Zde leží také umlecká individualita. Drama-
tické body nevypínají se do žádoucí výše, charakteristika

jen slab rýsuje se v suchém píznaném motivu, podrobnjší
dušemalba schází úpln. Skladatel sám byl premiée pítomen,
ale provedení ídil dvorní kapelník dr. Muck. — V operním
»Theater des Westens* vypraven byl znova v tchto dnech
ajkovského populární »Eugen Ongin«, který u nás
dosáhl velké obliby. V Berlín poprvé uveden byl na scénu
tohoto divadla r. 1898. Velikých sympatií patrn nevzbudil
v nmeckém obecenstvu, protože brzy zmizel z repertoiru.

Nové nastudování Ongina bylo zajímavé pohostinským
vystoupením bývalého lena Národního divadla pí. Olivo v é-

Adamcové v úloze Olgy. Premiéra skonila pro hosta
s naprostým neúspchem. Na úlohu Olgy nemá ani nyní

pí. Olivová dost prostedk hlasových ani pvecké erudice.

A tyto více než závažné nedostatky ani pkný divadelní zjev

ani temperament nepeváží. Byly konstatovány i od berlínské

žurnalistiky píliš dkladn, než aby iditelství »Theater des
Westens« nabídlo paní Olivové engagement. I jinak stálo

pedstavení daleko za naším pražským. Pekvapovalo slabé

obsazení nkterých úloh, zvlášt Ongina, jehož pedstaviteli

mnohého se nedostávalo — pedevším hlasu. Jedin šastnou
byla sl. Kamilla Goetzlová, naše krajanka v úloze Tafjány.

Pinesla jí sympatický zjev i zajímavé pojetí. Kapelník Sánger
v pílišné horlivosti dal se svésti k nezvyklému u nás pe-
hánní temp, jež nebylo díl práv na prospch. Slabá
návštva hledišt pak znovu pesvdovala o nedostatku
interessu pro nesmrtelné dílo ajkovského. Absurdní, bez-

cenná, jediné svží melodie nemající vídeská opereta »Das
sússe Mádel* dovede ovšem naplnit »Central-Theater« po
dva msíce až ku steše. — Koncertní saisona dostupuje
te vrcholu. Akustický sál Beethovenv, Bechsteinv a Sing-

akademie hostí každého dne adu virtuos všech národností.

Mezi nimi i »Ceské kvarteto« mlo svj tetí a ped-
poslední abonentní veer v sále Beethovenov dne 21. ledna,

za spoluúinkování dirigenta a klavírního virtuosa Maxe
Fiedlera z Hamburku. Na programu byl smycový kvartet

ajkovského F-dur (op. 22.), klavírní kvartet Brahmsv
A-dur (op. 26,) a Beethovenv E-moll (op. 59.). Ryzí
interpretace »eského kvarteta« je známa. K ní estn adil
se i výkon p. Fiedlera, jeho technika i hudební cit, pojící

jej s eskými umlci. S potšením možno konstatovati, že

posluchastva a abonent »eského kvarteta« neustále pi-
bývá. Je jisto, že eští kvartetisté mají již v Berlín pevnou
posici, stojící na umleckých základech, mocnjších než

nmecký šovinism. Poslední soirée bude 25. t. m. se jmény
Brahms, Borodin a Dvoák na programu s Jind.
Bandlerem z Hamburku. — I symfonické koncerty jsou
v plném proudu. Ve velkém sále berlínské Filharmonie
konají se tikráte v týdnu populární symfonické koncerty,

obyejn ízením krajana našeho, editele J. ebíka. Konají
se pi stolech, jako v Praze, pouze s tím rozdílem, že zde
není nikdo nucen k objednávání oberstvení. Tím stává se,

že koncerty mívají klidnjší ráz, že cinkot píbor a kroky
sklepník neruší pednes. Lecos by i našemu obecenstvu
mohlo sloužiti za vzor. Krom toho minulo nkolik koncert
ve Filharmonii ízených Arturem Nikischem a v dvorní

opee Felixem Weingartnerem, dobroinných kon-
cert atd. V posledních dnech zavítala do Berlína Y v e 1 1 a

Guilbertová se svou spoleností »Montmartre en ballade«

k pohostinským hrám v »Central-Theatru«. Více o tom píšt.
M. trnáctý.

Rzné zprávy.

* Hans von Wolzogen uveejnil v »Bayreuther
Blátter« statistiku provozování dramatických dl Wagnero-
yých v roním období od 1. ervence 1900 do 30. ervna 1901.

Dle ní zabral Wagner na všech divadlech nmeckého jazyka

1327 veer (oproti 1310 v téže period pedroní). Zajímavo
je stopovati íselný antiklimax, vydávající svdectví stupni

popularity, jaké se tší jednotlivá díla u obecenstva, které

vtší i menší návštvou reguluje hustší i idší zjevování

se jich v repertoiru. Nejvyššího potu pedstavení dokal se

opt »Lohengrin« (283) ;
po nm sestupn následují : »Tann-

háuser« (273), »Misti pvci norimberští* (163), ^Zakletý

Hollanan* (147), »Valkyra* (126), »Siegfried« (86), »Sou-
mrak bohv* (75), »Rýnské zlato« (73), »Tristan a lsolda« (73),

posléze »Rienzi« (28.) Celý cyklus »Prsten Nibelungv* prove-

den v 21 mstech 50kráte. Nejvíce veer vnoval Wagnerovi
Berlín (82), Víde (70), po nich Hamburk a, Mnichov. Mimo
nmecká jevišt vykázáno bylo Wagnerovi v echách, v Anglii,

ve Francii, v Hollandsku, v Itálii, v Sev. a Jižní Americe, ve
Skandinávii, v Rusku, v Uhrách a ve Španlsku celkem pes
300 veer. Uváží-li se, jak Wagnerovy zpvohry jsou všude
kusy kasovními a na velkých divadlech nmeckých nad to

stále pi zvýšených cenách hranými, lze posouditi, že nkolik
set tisíc marek tantiémami z nich pibývá ron do rodinné
pokladny Wagnerových smjících se ddic.

* V Mnichov dávána byla v novém nastudování
Humperdinckova » Perníková chaloupka«, v níž úlohu Jeníka
s rozhodným úspchem provedla krajanka naše sl. E 1 1 a

Tvrdková.
* Massenetv »Werther« v novém spracování titulní

úlohy pro baryton proveden byl poprvé v Petrohrad. Hlavní

úlohy zpívali Battisini a Sigrid Arnoldsonová.

* V Berlín zapsáno bylo do rejstíku spoleenského
známé koncertní editelství Hermanna Wolffa a jakožto

spoleníci zaneseni brati Hermann a Charles Wolff a Her-
mann Fernow. Sotva uveejnna byla novinami tato zpráva,

následovala jí v záptí zvst, že chef a zakladatel firmy této

Hermann Wolff zemel po delší nemoci v Berlín dne
3. února ve vku 57 let. Koncertní agentura jím založená

r. 1880 vyšvihla se jeho piinním na ústav, jenž stal se

organisaním duchem svým velikou podporou štvaným svým
povoláním umlcm, jež zbavil všech starostí o prosaickou

stránku života. Ovšem jen umlcm prvního ádu, s nimiž

Wolff nejen »pracoval«, ale i umlecky cítil. Veliiny druhého
ádu jeho klientele se svivší, práhly po jeho pízni ; ale

jemu bylo nutností nejprve nadchnouti se pro neobyejný
umlecký zjev, kterému pak otevena byla celá hudební
Evropa. Všeliké sotisy proti Wolffovi do svta vysílané

nejsou s to, aby oslabily jeho zásluhy o Rubinsteina, Búlowa,
Paderewského a j. Za tisíce, jež na provisích musili mu tito

umlci platiti, statisíce jeho prací hrnuly se jim na obohacení.

Odtud žárlivost menších . . . Wolff nebyl pouhým tupým
obchodníkem s umním. Sám v mladých letech zkoušel se

v komposici a spisovatelství a dovedl lépe než kdo jiný

ceniti vynikající vlastnosti svých svenc. O Berlín má zá-
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sluhy nesmrtelné hlavn tím, že organisoval filharmonický

orchestr a jeho velkým koncertm dal pevný základ, povolav
k jich ízení Biilowa a pozdji Nikische.

* Obžníkem se oznamuje, že z nakladatelské firmy

N. Simrockovy utvoila se rodinná spolenost s obmezeuým
ruením.

* Na král. opee v Budapešti mla dne 29. ledna
opoždná premiéra Cajkovského »Ongina« krásný
úspch. Jmenovit slavil zase Karel Burian v úloze Lenského
veliký triumf.

* R. Straussova opera »Feuersnot« (již autor libretta

Ernst v. Wolzogen jmenuje »Sinngedicht«) narazila pi své
premiée ve dvorské opee ve Vídni na odpor celé tém
kritiky.

* Leon Sinigaglia, nadaný italský skladatel z Tu-
rína, který pedloni delší dobu meškal v Praze konaje studia

instrumentace u Ant. Dvoáka, docílil svým novým, poprvé
v Berlín provedeným koncertem houslovým i ve Vídni
pkného úspchu v novinkovém koncertu »Concert-Vereinu«.
Sólový hlas hrál i tentokráte italský houslista Arrigo Serato.

Abonentním koncertm »eské Filharmonie« sloužilo by
provedení zajímavé práce Sinigagliovy v podání Seratov
jist k vtší ozdob, než zahiíízující se tam nevhodn drobná
ísla pvc a sólist instrumentálních.

* Zasnoubení své slavil dne 6. t. m. ve Frenštát
pod Radhoštm skladatel p. J. Nešvera se sl. Toní Žákovou.

* *

Koncese k poádání koncert, divadel a pednášek
byla vys. c. k. místodržitelstvím v Brn udlena K. Marešovi
v Mor. Ostrav pro celou Moravu se sídlem v Mor. Ostrav.

Z redakce. Po panu prof. Ladislavu Dolanském,

vzal jsem na se úlohu, že dovedu smrem v šesti dosud

vyšlých íslech naznaeným »Dalibora« do konce letošního

roníku. Aby »Dalibor« plnil svou úlohu jako asopis odborný,

povznešený nade všechny osobní rozmíšky, náš hudební

život nyní prosycující, a jen ohledy ryze umleckými v ná-

zorech svých ízený, záleží pedem na jeho vážených pisp-
vatelích, jež prosím, aby mi neodpírali pomocné své ruky.

Pro krátkost asu — v nmž musil jsem staráti se jedin

o materiál, ježto pedchdce mj tém žádného mi nepo-

stoupil — nemohl jsem se dorozumti se všemi pp. spolu-

pracovníky, okolo listu nedávno se seskupivšími. Než se

tak stane, zdvoile žádám, aby až do odvolání píspvky do

všech rubrik a jiné posílky redakce se týkající byly ízeny

prozatím na mou adresu do Prahy, Václavská ulice . 21.

J. Boleška.

(Zasláno.)

Pstounka žádá nkterého z ctných pán skladatel,

aby se uvolil složití nápvy s prvodem harmonia k nkolika

dtským písnikám, apelujíc na píznivce dtí. Nabídky s po-

žadavkem honoráe vyprošuje si po i znakou »Pstounka«

do 8 dn administraci t. 1.

PROVOLANÍ.

Dávno již obíraly se naše kruhy vlastenecké a um-
lecké myšlénkou, poctiti památku našeho proslulého skla-

datele P. Pavla Kížkovského pimeným pomníkem, nej-

lépe poblíže hlavního psobišt jeho, kláštera i chrámu Pán
na Starém Brn.

O významu a zásluhách Kížkovského šíe tuto jednati
pokládáme za zbyteno. Jsouf peveliké jak v oboru hudby
národní, tak církevní. Není asi nikoho, kdož by nebyl uchvá-
cen býval nkterým z jeho sbor, jež tak mohutné a zase
tak lahodn pímo k srdci hlaholí, ponvadž také vyinuly
z ducha i srdce národního. Kížkovský zajisté z prvních od-
kryl ty prameny, z nichžto nyní veletok eské hudby slavn
svtem se rozlévá.

Proto odhodlali se ctitelé Kížkovského sestoupiti se

v komitét, jenž by si vzal na starost zíditi dstojný
pomník zvnlému spoluzakladateli národní hudby eské.
Nejslavnjší její representant, len panské snmovny, dr Ant.

Dvoák, který veliké zásluhy Kížkovského nejednou veejn
uznal a ocenil, pevzal ochotn protektorát podniku našeho.
Tím, jakož i všeobecným souhlasem, s jakým už nyní zá-

mr náš se potkává, doufáme, že jest i zdar jeho zabez-

peen. Náležíf Kížkovský rodem Slezsku, psobením Mo-
rav, ale vlivem i významem svým i království eskému
a hudební sláv jeho.

Pomník má býti dstojným památky Kížkovského a

proto vyzýváme nejen naše spolenosti a kruhy hudební,

nýbrž i nejširší vlastenecké obecenstvo eské, aby nám hojnou
úastí pomáhalo provésti dílo, zvlášt pro Moravu i Brno
významné : první to veejný pomník eskému výteníku.

Laskavé píspvky pijímá pokladník komitétu dr. Pavel

Vychodil, editel tiskárny benediktinské v Brn.

V BRN v lednu 1902.

Dr. Jul. Ambros, advokát v Olomouci, Frant. Bartoš,
c. k. školní rada na Mlatcov, J. C. D r a h 1 o v s k ý, editel

kru v Perov, Vojt. Dvoák, editel vyšší prm. školy

v Brn, Jindich Geissler, viká pi dom v Olomouci,

Jan Havlíek, ídící uitel v Brn, dr. Frant. Hodá,
advokát v Brn, Leoš Janáek, editel varh. školy v Brn,
jednatel, dr. Jos. Koudela, advokát a z. poslanec v Brn,
Frant. Mareš, editel ústav Vesniných v Brn, Frant.
Musil, varhaník pi dóm v Brn, J. Nešvera, editel

kru v Olomouci, dr. jos. Pospíšil, síd. kanovník v Brn,
dr. Ot. bar. Pražák, advokát a íšský a zemský poslanec
v Brn, dr. Fr. Sláma, c. k. rada zem.. soudu v Brn, Jos.
Šichan, akad. malí v Brn, Tomáš Šilinger, knz ádu
sv. Aug. v Brn, VI ad. Šastný, c. k. prof. v. v. v Brn,
pedseda, Hanuš Švajger. c. k. prof. techn. v Brn,
dr. Pavel Vychodil, editel tiskárny bened. v Brn, po-
kladník, A 1 o i s V 1 k, c. k. prof. v Brn, dr. KarelWisnar,
síd. kanovník v Olomouci, Karel Kováovi c, chef opery

Národního divadla.
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tyicet let Pražského Hlaholu.

(Vzpomínky.)

» Utšeným ruchem, který r. 1860 poal po vlasti

naší váti a vdomí národní všudy buditi a šíiti, pi-

blížila se konen i umní hudebnímu doba vzkíšení.

echy, slynoucí již ode dávna svým umním, vysílaly

arci do celého tém svta umlecké síly, avšak ve

vlastním domov umní, koící se jenom cizím modlám,

nezaráželo hlubších koen v srdce národa, aniž jeho

mysl povznášelo, mluvíc k nmu cizími zvuky. Akoli

stávalo již nkolik spolk hudebních, které si dosti

horliv poínaly, neobracel pece ani jediný hlavní zetel

k slovanskému umní. I zpv náš, drahý tento odkaz

našich praotc a nejmocnjší tlumoník srdce lidského,

nenalézal dostateného a vydatného pstování vedle

zpvu cizího, a jen skrovounký poet zpváckých

spolk po naší vlasti neustal pstovati eský zpv, jako

by byl tušil, že pijíti musí doba utšenjší. I v Praze

samé nebylo žádného stedišt pro milovníky eského

zpvu, a teprv zaátkem roku 1861 povstala v malém

kruhu nkolika mužv, umní s láskou oddaných,

myšlenka, zaraziti pede vším zpvácký spolek, jenž

by výhradn zpv slovanský pstoval. Scházel se brzy

na to malý, ale vytrvalý hlouek, který si co nejhorli-

vji poínal, a ze soukromého malého toho kruhu vzrostl

v krátkém ase mohutný spolek, který pijav jméno

» Hlahol « a zvoliv sob významné heslo »Zpvem
k srdci, srdcem k vlasti « dne 2. íjna 1861 do života

vstoupil, kteréhož dne jeho stanovy výnosem vysokého

místodržitelství ís. 51978 stvrzení došly. Hlavní zásluhu

o založení Hlaholu lze piísti p. J. L. Lukešovi, který

již r. 1860 myšlenkou tou se zanášel. Prozatímní výbor,

který sestával z pp. F. Hellera, J. L. Lukesa, Fr. Pivody,

dra L. Procházky, knížete dra Rud. z Thurn a Taxis,

H. Tennera, Jos. Srba a J. L. Zvonae, zvolil si za

starostu pana knížete dr. R. z Thurn a Taxis, a co

editelové byli hned z poátku se vší horlivostí inni

pp. Heller a Lukeš.

«

Tmito slovy, vypisujícími krátce poátky Hlaholu,

zahájil zvnlý dr. Lud. Procházka první zprávu,
kterou jakožto jednatel spolku našeho podal o úinko-

vání Hlaholu v prvních dvou letech jeho trvání.

Však již díve, než stanovy úedn potvrzeny byly,

zapoal sbor pvc eských, potom Hlaholem nazvaný,

innost svou a to pi prvních projevech života eského

v Praze: dne 15. ledna 1861 pi pohbu V. Hanky

a dne 28. ervna 1861 pi pohbu P. Šafaíka, dne

8. dubna téhož roku pi slavnostní akademii, poádané

na poest zahájení snmu eského.' Tím dostalo se

Hlaholu již pedem posvcení ve službách národa,

kterémužto úkolu po celé další trvání své vren zstal.

Když veejným provoláním oznámeno, že Hlahol

vstupuje v život, a pvci k pistupování byli vyzváni,

pihlásilo se v krátce více než 200 vtšinou mladých,

nadšených zpvák a konány pípravy k prvním ve-

ejným produkcím. Dne 9. února 1862 oslaveno založení

spolku službami božími v kostele sv. Jakuba, pi nichž

provedena velká mše pro mužské hlasy od J. Krejího,

a dne 16. února 1862 poádána, jakožto první

samostatné veejné vystopení spolku v sále

Žofínském veerní koncertní zábava za pítomnosti

pedních muž národa eského, Frant. Palackého, Riegra,

Braunera, Purkyn, Erbena a jiných len zakládajících

i pispívajících a velikého množství obecenstva —
první to pvecká zábava úpln eská.

Od toho dne uplynulo plných tyicet rok

!

Jaká ada upomínek pro toho, kdo byl lenem Hla-

holu od poátku trvání jeho ! Kdokoli se života ve spolku

inn úastnil, mže smle tvrditi, že súastnil se života

národního z veliké jeho ásti, nebof nebylo vtšího pod-

niku národního, af v Praze neb na venkov, jehož by

Hlahol nebyl býval úasten.

Nadšení, s kterým se setkalo v Praze založení e-

ského pveckého spolku, záhy se rozšíilo po zemích

eských a v brzku nebylo vtšího místa, v nmž by

nebylo zpváckého spolku
;

tyto staly se mocným

faktorem probuzení národního. Již r. 1862 mohl Hlahol

pikroiti k poádání prvního sjezdu pveckých spolk

v Praze. Bylo to pro tehdejší dobu velikou událostí,

nebof sešlo se více než 800 pvc ze zemí koruny

eské a když pi zkoušce konané v sále Konviktském

vystoupil na podium representant družné Moravy, knz
P. Kížkovský, aby ídil svoji skladbu » Utonulá «, za-

vznlo mu vstíc z peplnné místnosti takové nadšené

volání slávy, že na to nelze zapomenouti. Když poal

pistoupiv k pultu íditi jemným svým zpsobem sbor
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již tehda oblíbený a ode všech dobe nacviený, ra-

dostn zazáil obliej jeho, i chválil pvce, že mu dobe

porozumli. Pítomný Smetana poslechnuv sbor Uto-

nulou pravil s nadšením : »To je naše hudba, to je

eská hudba.

«

Úspch koncertu spojených pveckých spolk

v Novomstském divadle, pi nmž úinkovala vyni-

kající pvkyn Hel. Zawiszanka a slavný náš houslista

Ferd. Laub, byl skvlý.

Ješt mohutnjší byl sjezd pvecký, r. 1864 po-

ádaný, sešlo se 114 spolk, mezi nimi i zástupcové

zpv. spolku » Lumír « z Budišína v Lužici, 40 skvostných

prapor bylo neseno v prvodu, poet pvc ítal se

na 1400.

Nejvýznamnjší byla ovšem velkolepá slavnost kla-

dení základního kamene Národního divadla r. 1868.

K vyzvání sboru pro zízení Nár. divadla pevzal Hlahol

ízení pvecké ásti slavnosti a k slavnostnímu prvodu

v den 16. kvtna sešlo se mimo všecky ostatní spolky

a korporace 212 zpv. spolk s 81 prapory a asi 4000

zpvák. Slavnosti takové Praha od té doby nevidla-

Pi koncert všech spolk a za spolupsobení pp. Lva

a Paleka pednesl Hlahol sám poprvé Smetanovu

» Rolnickou « s úspchem sensaním.

Byla to doba nejvtšího rozkvtu zpv. spolk,

které brzy na to bohužel v mnohých mstech poaly

živoiti, ba nkde úpln zanikaly; slavnosti a sjezdy

pvecké pozdjší co do mohutnosti a nadšení nerov-

naly se prvním.

Naše vzpomínky zalétají k prvním vtším kon-

certm Hlaholu. Zaátky byly ovšem obtížné. Literatura

sborová domácí byla chudá, ale v brzku znamenit se

rozmnožila, k emuž z velké ásti pisplo stálé vypi-

sování cen Hlaholem. Oblíbení skladatelé Veit, Zvona,

Vogl, Vašák, Slavík, Kížkovský, Procházka, Blodk,

Tovaovský, Bendi, Smetana a j. záhy napsali sbory,

které až dosud té nejvtší oblib se tší. Ovšem nám

poád ješt scházely vštší skladby sborové pro smíšené

hlasy s prvodem orchestru, i nezbylo nic jiného, le

sáhnouti naped ke skladbám cizím, než nám domácí

skladatelé i v tomto oboru literaturu obohatili, což brzy

skladbami Bendlovými, Dvoákovými, Klikovými a j.

se stalo. Však i jinou nesnáz bylo Hlaholu pekonati.

Nebylof v Praze stálého dámského sboru, který by

spojen s mužským ve velké vokální tleso mohl se

odvážiti k nacviení a provedení velkých skladeb orche-

strálních. Bylo potebí naped zpvu znalé dámy zváti

jednotliv ; avšak nic nelekalo nadšené pvce, první po-

kusy zdaily se neoekávan. Vzpomínáme na to, jakým

dojmem úinkovalo na pražské obecenstvo první pro-

vedení Dvoákova » Hymnu « na slova Hálkova r. 1873!

Takové boue nadšené pochvaly málo kdy slyšeti v kon-

certní síni. Bylo patrno, že Hlahol chtje se vyšvihnouti na

vyšší stupe umlecké innosti, nezbytn musí zíditi stálý

sbor dámský, a to se skuten brzy na to pispním

vážených dam z pedních kruh podailo; poprvé vy-

stoupil spolen se sborem mužským v koncert dne

14. prosince 1879 a tvoí od té doby podstatnou ást

Hlaholu, takže možno sestavovati programy produkcí

spolkových úpln samostatn, bez pispívání jiných

umlc, aniž by tím koncerty njakou jednotvárností

trply.

Provozování velkých skladeb s prvodem orchestru

vyžaduje ovšem také sbormistra v každém ohledu schop-

ného, dovedného i vytrvalého. Proto vzpomínka na

velké koncerty pímo jest spojena se vzpomínkou na

bývalé editele Hlaholu.

B. Smetana sice nedlouho stál v ele Hlaholu, za-

psán je však jako sbormistr v dobré pamti ; a za nho
provozovány ješt sbory menšího rozsahu, vnoval

pece studování jich nejvtší péi, vysvtloval úinku-

jícím hned z pedu celou skladbu i jednotlivá místa

dopodrobna, neunavoval astým pestáváním a opako-

váním i dovedl v krátké dob sbor dobe nacviiti,

takže i dobe byl proveden. Když r. 1865 zvolen byl

za sbormistra K. Bendi, dostalo se Hlaholu ovšem

vdce nad jiné povolaného a obratného. Ve vku sotva

26 let, zdráv, silen, všestrann vzdlán, oddal se s celou

chutí a se zápalem úkolu tomu. První, o se staral,

bylo, aby místo hlas díve psaných byly hlasy tištné

a to vždy v dostateném potu pro všecky úinkující

;

pln živosti, energie a pi své veselé letoe dovedl

zkoušky uiniti píjemnou zábavou i dodati takto chuti

zpvákm k vytrvalému studování a dokonalému vy-

pilování všech zvláštností a podrobností, jmenovit pi

sborech vokálních obtížnjších, které byl ze svých cest

po cizin, hlavn z Francie pivezl. Práci tu, která vy-

žadovala nejen delší doby, ale i neúnavné pozornosti

a zvláštní pelivosti, Bendi vykonával s mladistvou

silou a nadšeností, a když pak skladby ty za jeho ráz-

ného a vzletného ízení byly provedeny, bylo obecenstvo

výkony tmi nadšeno a odmovalo sbormistra i úin-

kující hlunou pochvalou. Tak provedeny za ízení

Bendlova : ímský karneval, Kališníci, Na oceán, Na

Alpách od A. Thomasa, Kižáci na moi od Bažina,

Ped pístavem od L. de Rillé, Muedníci a Gallia od

Gounoda, dále sbory k Antigon od Mendelssohna,

Jitro od Rubinsteina, ímská panychida od M. Brucha,

Pouš od Fel. Divida, Hymna slovanských apoštol od

Liszta, z domácích obtížnjší sbory : Dar za lásku od

Kížkovského, Vrácení od milé od Procházky, Rolnická

a eská píse od Smetany, Smrt Prokopa, Po bitv

blohorské, Zpv vil nad vodami od Bendla a jiné.
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Bendi postavil Hlahol pi jeho produkcích na sta-

novisko umlecké a pivedl jej na stupe vysoký
;
jeho

zásluhy o spolek jsou veliké.

V duchu Bendlov a v jeho šlépjích pokraovali

jeho nástupci K. Knittl a J. Klika i vynasnažili se, aby

Hlahol na nastoupené cest se zdarem dále vedli. První

nastudování francouzského dvojsboru »Noc duch « od

Thomasa za Knitla bylo pravým kabinetním kouskem

umní dirigentského. A kdož by nevzpomínal provedení

velkolepého Berliozova Requiem, skladby to vyžadující

jak ve sboru tak v orchestru a jmenovit od dirigenta

mimoádných sil a namáhání; byl však výsledek také

mimoádný v každém ohledu — i ve hmotném, nebo
konil se znaným pebytkem penžním, což nikdy ne-

bývá. Za ízení Knittlova a Kliková provedeny veliké

skladby domácí i cizí, K. Bendla Švanda dudák a Štdrý

den, Zd. Fibicha Jarní romance, A. Dvoáka Hymnus,

Stabat Mater, Svatební košile, Mše, Te Deum, Beetho-

vena Missa solemnis, Schumanna Ráj a Peri, Wagnera

Letnice, Lisztv Christus, Bossiho Píse písní a j.

Vedle úkolu svého vlasteneckého a umleckého p-
stoval Hlahol i zájmy spoleenské a zábavné pro své

lenstvo, všecky pak tyto úkoly spojoval pi svých vý-

letech. Kdož by z úastník rád nevzpomínal krásných

chvil a požitk na p. pi výletech do Drážan, do Brna,

Olomouce, Litomic, Budjovic, Turnova, Kutné Hory,

Chrudimi a Pardubic, Jiína, Plzn, Jindichova Hradce,

Mlníka atd.

Poet samostatných produkcí spolkových — ne-

poítaje v to asté spoluúinkování pi koncertech kor-

porací jiných a píležitostné vystupování — dostoupil

ve 40. roce úctyhodné výše 280 výkon, totiž koncert

a zábav v Praze a na venkov, v nichž provedeno na

800 skladeb vokálních, domácích i cizích, od 175 skla-

datel a to v 1300 piegách na programech uvedených.

Archiv Hlaholu ítá více než 1400 ísel v dostateném

potu hlas (vokálních i orchestrálních) s partiturami

i klavírními výtahy
;
prmrn vnuje se každý rok více

než 1000 korun na rozmnožení archivu, provozuje-li

se nová skladba orchestrální, ovšem více. Stav lenstva

výkonného zstává — vzdor neustálému drobení sil

a zizování etných pveckých spolk a kroužk —
stále skoro stejný a obnášel koncem roníku 40. v od-

boru dámském 95, mužském 188 len ; v roníku 41.

vzrostl potšiteln v obou odborech. Ostatních len
ítá Hlahol: estných 11, zakládajích 21, pispívajících

395, celkem tedy více než 700 len a patí tedy mezi

nejetnjší spolky Pražské.

Ve veejnosti má Hlahol dobré jméno, dkazem
toho jest hojná návštva produkcí spolkových a veejné

projevy znalc odborných. Zejmého uznání innosti

spolkové dostalo se spolku udlením velké zlaté

medalie pro vdy a umní Jeho Velien-
stvem u píležitosti 251etého jubilea, nejnovji pak

jednomyslným usnesením sl. sboru obecních starších

král. hlavního msta Prahy dne 13. ledna 1902, kterým

Hlaholu »v uznání jeho vynikajících zásluh o pstování

eského umní hudebního a vzhledem k jeho významu

v našem národním život* udlena byla zlatá me-

dalie král. hlavního msta Prahy.

Jen na jednu vc zapomnl Hlahol, totiž postarati

se v as o zabezpeení vhodných a stálých místností

spolkových. Poádány koncerty a asto bylo spolu-

úinkováno ve prospch vlasteneckých a dobroinných

podnik a znané sumy odvedeny, ale k úelu spolko-

vému nezstalo tolik, aby se pomýšleti mohlo — nekuli

na získání vlastních — ani k samostatnému najmutí

vhodných místností, kde by sbor tak etný, jaký nyní

Hlahol má, nerušen své zkoušky konati mohl. Tím

stalo se, že asto ke své škod spolek náš byl nucen

mniti místnosti své, které nkdy ani nebyly dosti pro-

storné a vhodné. Ze sálu u arcivévody Štpána, kde

spolek r. 1861 innost svou zapoal, sthoval se do

místností býv. Žofínské akademie v dom Slovanské

kavárny na nábeží, odtud do Jerusalema, do Konviktu,

k Bezinovm, do Mšanské Besedy, do sálu Katolické

Besedy, emeslnické Besedy atd. Což se dbalo v prvotní

dob nadšení o místnost
; požadavky nynjší jsou ovšem

jiné i jest to otázka pro existenci spolku tak etného

velice dležitá. Doufejme, že zamýšlená akce Mšanské
Besedy Pražské po získání nové dstojné budovy po-

mocí msta Prahy i pedním spolkm našim a též

Hlaholu prospje.

Nové hudebniny a knihy.

Monatshefte fr Musikgeschichte. Herausgegeben von

der Gesellschaft fiir Musikforschung. 33. ro. 1901. Red. R.

Eitner. Nakladatelé Breitkopf a Hártel v Lipsku. Cena ro-
níku 9 marek.

Souasné asopisy hudební vykazují nyní ve svých adách
nkolik výtených, úpln odborn vedených vdeckých list.

Jsou to hlavn »Zeitschrift der Internationalen Musikgesell-

schaft« se svými tvrtletními publikacemi (Sammelbánde),

»Jahrbúcher der Musikbibliothek Peters«, Haberlovy »Kirchen-

musikalische Jahrbiicher«, turínský tvrtletník »Rivista musicale

italiana* a výše uvedené »Monatshefte fiir Musikgeschichte*.

Posléz uvedený asopis jest ze všech nejstarší. Redak-

torem jeho již od prvopoátku jest Robert Eitner. Vliv

tohoto znamenitého a neúnavného historika patrný jest v tomto

listu po celou dobu jeho trvání. Tebas redaktor jeho dlouhou

a klopotnou prací sešedivl (jest již sedmdesátník), list ni-

kterak nesestárl a stále jest bohatý a cenný svým obsahem.

Tendence asopisu rovnž od poátku jeho (založen byl roku

1869) se nezmnila. Jakým jej shledáváme již na konci let

šedesátých, takým jest i nyní — zkoumá a bádá hlavn

v nejmén nám známé period djin hudby v XV.—XVII. stol.
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I práv minulý roník 33. (1901) nestojí co do hojnosti

a vdeckosti obsahu nikterak za ostatními. Jest tu pozorovati

i jistý krok ku pedu zvýšením interesu o bibliografii hu-

dební, jež ovšem vždy a na prvém míst v štítu tohoto a-
sopisu stála — upozoruji jen na výtené soupisy rzných

knihoven jako pílohy k tomuto asopisu v pedešlých ro-

nících uveejnné. Tento bibliografický pokrok jest soupis

všech lánk o Beethovenovi, vyskytnuvších se v hlavních

nmeckých hudebních asopisech po celou dobu jejich vy-

cházení. Uvedeno jest tu celkem 6 asopis. O historickém

a biografickém významu té práce, myslím, že není nutno

zde vykládati.

Starší historie zastoupena jest posthumní prací Ottona

Kadeho o Abrahamu Praetoriovi, v níž se uvádí za rodnou

zem jeho Meklenbursko, pak lánek o dvorní kapele (»Hof-

kantorei«) vévody Ludvíka wrtemberského. Velmi zajímavý

jest lánek obsahující vypsání stedovké svtské hudby dle

traktátu Johanna de Oracheo. Spisovatel tento žil asi na

sklonku XIII. stol. krátce po Janu de Garlandia a Franconovi,

jako uitel hudby v Paíži a zanechal nám spis pozoruhodný

hlavn svými etnými zmínkami o svtské hudb stedovku.

Další historické píspvky týkají se pomru J. Seb. Bacha

k lipské universit, kantor a varhaník v Sonnenwalde,

skladatele XVI.-XVII. stol. Samuele Besslera, dvou pohebních

program o tomašských kantorech Šeb. Knpferovi a Janu

Schelle-ovi a starých hudebních bibliografických památek ve

Frankfurt n. M. Velmi zajímavým jest vypsání pravidel

zpvních (Singregel) z poátku XVII. stol. ve l. »Calvisiana«,

vytištných roku 1612 jako pídavek ke sbírce skladeb Setha

Calvisia (Kallwitze) nazvané »Biciniorum libri duo«. Uveden

jest tu zárove nmecký peklad pvodního latinského textu.

Dále Wilhelm Tappert, známý badatel v djinách tabu-

latur, vykládá ve lánku »Die Minuita — kein Menuett« o p-
vodu menuettu. Nejlepšími píspvky tohoto roníku jsou bez

odporu lánek dra H. Goldschmidta »Zur Geschichte der

Arien- und Symphonie-Formen« a P. Ambrosia Kienleho o gre-

goriánském chorálu. V prvém lánku vypisuje se vývoj arie

od poátku florentinské reformy, poínaje formou strofické

písn až ku vývinu da capo arie. Spolu se tu líí vznik formy

symfonie z pedeher k jednotlivým aktm opery Stefana

Landiho San Allessio (1634), ne jak se dosud myslilo

z ouvertury Aless. Scarlattiho. K lánku tomu pidány jsou

notové pílohy. Druhý lánek jest velmi instruktivní uvedení

do sporu o ryzosti gregoriánského chorálu v nynjším ofici-

álním vydání, jemuž, jak známo, podkladem jest prý zcela

porušené vydání z roku 1614—15 zvané obyejn Medicaea.

Spisovatel — dlouholetý a všeobecn vážený pracovník na

poli tomto — uznává za jediné východisko ze sporu tohoto

dkladné studium historie gregoriánského chorálu.

Z dalších statí asopisu uvedl bych ješt seznam všech

hudebník v roce 1900 zemelých (uveden tu i náš Fibich),

polemiku Rungeho s drem O. Fleischerem o písních mrska
ve stedovku, kritiky elných vdeckých spis a j.

Jan Branberger.

Národní divadlo.

Smetanovy Dv vdovy.

Dílo, které povstalo v dob oddechu, jaksi po vytvo-

ení nejvtší monumentální stavby operní eské literatury, po
Libuši, dílo, které, vytýujeme-li dráhu mistrova umleckého

rozvoje, zstává stranou, jsouc jen intermezzem, mén vý-

znamným v áe jeho vzrstu, doznalo zmn a zpracování,

jako žádná jiná opera Smetanova. Pepracoval je mistr sám.

Libretto, dobrá emeslná práce prvotn trochu tsná a málo

pestrá ve své úzké form, bylo toho druhu, že obratné ruce

nebylo nesnadno je rozšíit, uvést tam živel prostonárodní,

po nmž se tenkrát po úspších »Prodané nevsty« ze všech

stran volalo: venkovský párek Toníka a Lidky není sice

v rozvoji veselohry nutný, ale není též docela nemožný.

Organinost celku jest tak volná, že takové rozšíení snese

;

logika ostatního dje v té míe appeluje na naši shovívavost,

že na njaké neloginosti víc i mí konen nesejde. Sme-

tanovi skytnuta píležitost složit rozkošný trojzpv zamilova-

ného párku s Mumlalem a proto již rádi pehlížíme tu

librettistickou machu, dle nejošumlejších šiml pracující.

Co bylo možno opravit, našemu pece již citlivjšímu vkusu

pizpsobit, opravil v dikci a pizpsobil pípadným, obrat-

ným a pirozeným i psobivým seadním jednotlivých ísel

operu skládajících V. J. Novotný. Úprava jeho, roku 1893

poprvé provedená nerespektovala druhé opravy, již Smetana

sám r. 1877 na opee podnikl, pemniv pvodní mluvený

dialog v recitativy. Smetana uinil tak na naléhání pátel:

jemu jevil se dialog mluvený stejn slohovjším a pípad-

njším, jako se jeví nám. Po stránce té možno úpravu

Novotného jen schvalovati. Pi pedstaveních v celku nešast-

ného Smetanova cyklu za posledních let pedchozí správy

provedena jakási »restitutio in integrum* — ale bez recita-

tiv, tedy restituce ástená. Dnes upuštno optn od onoho

stanoviska piety, ztotožující emeslníka librettistu s velikým

umlcem skladatelem, který co do požadavk básnických

vi librettistovi byl jak známo nanejvýš shovívavým a co

do kvalit libretta málo kritickým. Zpracování Novotného

objevilo se zase na scén. Bylo vbec patrno veskrze —
neb nového pineseno vbec dosti — stanovisko, jež jedin

pipadá mi vi starším i retouche potebným dílm správné

:

podat je tak, aby co nejlépe psobila, neztrácejíce nijak na

svých pvodních význaných vlastnostech. Divadlo je nejmén
místo, kde bylo by žádat na posluchai, aby s historickým

zájmem a citem picházel autoru vstíc. Zde teba asem
prach, usazující se léty, stírat, má-li dílo psobit, lesknout se

v pvodní kráse. Taká spž pravého, ryzího umní, jakou

je práv dílo Smetanovo, tím otením neutrpí. Penesením

do doby empiru povstaly sic v librettu nkteré anachronismy

:

politiky súastnily se dámy a zajímaly se o ni tenkrát, tuším

málo
;
hospodáských výstav snad tenkrát také ješt nebylo.

A všelicos jiného. Ale to opraveno bylo by škrtnutím péra

a pec získáno tím pozadí, na nmž Smetanovo umní zdvo-

jenou svítivostí záí. V salon, v delikátní zelenou celkovou

harmonii co nejvkusnji sladném vyjímají se rozkošn úbory

i postavy pí. Maturové a sl. Slavíkové ; hudba Smetanova

v prostedí tom octnula se konen doma; sem patila, ne

do svta nevkusných, ohavných divadelních salon venkov-

ského kobylkáe leda hodných. A stejn pípadná scéna

vystavna, by skytla prostedí demokratitjší folii venkov-

ských šlechtic a slavnosti obžinek se »Zákolanskou« : kus

pvabné, malebné, pípadn naladné pírody.

Co provedení sama se týe: o pí. Maturové a jejím

vážném, leckde dív snad v reliefnosti své píliš hlubokém

pro hudební veselohru výkonu jsem psal dávno již. Dnes
krásný výkon její z ostatního rámce nevypadává, ponvadž
sl. Slavíkova traduje svoji Karolinu tžším tónem, než díve

se dlo; tónem nkde snad pec až trochu tžkým. ist



69

hudební síránka partie obsazením tím ovšem postavena na

výši dosud nebývalou : mkké výšky sleníny znjí, teba

nezvykle rozšíen podávány, nanejvýš pvabn. Posu

a gesto velké opery ob dámy odkládají sice, pokud jim

možno ; kráet bez obtíží a zcela pirozen v lehkých ste-

víkách veselohry s tou dávnou zvyklostí vysokého tragického

kothurnu je jim ovšem nezcela snadno. Pan Polák Mumlala

líí dle jména jeho, málo pvabn v koloraturách jeho

pvecky, ehož bylo by tím mí teba a co je tím mí
žádoucí, ana jeho charakteristika po stránce herecké je

pímo znamenitá a o sob dokonalá. Venkovský párek zpí-

vala pkn pí. Hájková s p. Veselým, dobe maskovaný

p. Figar Podhajského. Orchestr vyprac ván v souhru zcela

pesnou a v psobivé odstíny. V celku by ale píliš hutná

Smetanova instrumentace byla snesla, se zetelem ke srozu-

mitelnosti zpívaného slova, mí hutného nanášení síly.

K. Hoffmeister.

Koncerty.

Do ady letošních koncert vsunul akt dobroinnosti

veer, jenž neml velikého obsahu, ale pedevším již lidu-

milným úelem svým psobil velikou pitažlivostí na obe-

censtvo. Ve prospch pozstalých vdov a sirotk po uhlo-

kopech živelní katastrofou v Most o život pipravených

komitét dam, v jehož elo postavily se cho místodržitele,

nejvyššího maršálka a starosty král. hlav. msta Prahy,

uspoádal dne 30. ledna t. r. v Rudolfin koncert a vytžil

k ušlechtilému cíli prostedkem hudebního umni slušný

obnos 4000 korun. Artistickou úpravou produkce povila
pedsedkyn pí. Irma šl. Daubková mladistvého virtuosa p.

Jaroslava Kociana a týž nejen sama sebe postavil

do služeb dobroinností, ale provedl i pknou myšlénku, že

soustedil dva jiné zjevy, které se (jako on) v bžné saison

u nás byiy uvedly. SI. Markéta Volavá, jako již ve fil-

harmonickém koncert pod Nedbalém, tak také zde, samo-

statn byvši exponována, na novo pesvdila, že má v sob
robustní sílu, vtší, než jakou by kdo piítal ženským pa-

žím, i než snad ji snesou mnohá místa Chopinovy fantasie.

Pkn sl. Volavá hrála svým temperamentním pednesem
Moszkowského valík z E-dur a pidanou gavottu ze suity

Albertovy, zvlášt však temi serenadami Novákovými se

zavdila. Naše klavírní hudba má toho potebí, aby vydá-

ním nakladatelským nebyl uinn krok poslední pro její

propagaci, kterou nikdo nemže úinnji pedsebráti, než

výkonný umlec zdailou reprodukcí veejnou.

Sl. Magda Dvoáková, jist nejlepší z našich ade-

ptek ryze koncertního zpvu, poutala zase pedevším piro-

zenou krásou svého temného tonu. Romanci z »Mignony« a

fragment Elsina snní z »Lohengrina« neradi slyšíme na

koncertním podiu : první úryvek trpí na zvukovosti, odlouen-li

je od orchestru, druhý na celé své poesii, vzdálen-li je scény.

Sl. Dvoákova však osvdila, že není v pvectví pouze

s povinnosti, jež jdou »e familia in familiam«. Nemusit se

ohívati, aby dosáhla zaslouženého úspchu, na výslunní

slávy svého velikého otce, který by jako pípadný applau-

dent pi poslechu své dcery nemohl být vinn ze slepé, i
lépe : hluché lásky.

Ze Kocian sám po technických bravourách Paganiniovy

étudy »I palpiti« (po kterých voziti se s flegmatickou pímo
lehkostí iní mu v nynjších dostihách pechodnou zajisté

radost) byl slaven demonstrativn, zvlášt mladým dámským
dorostem, vyplývá skoro ze situace. Tklivý proslov Jaroslava

Vrchlického, apostrofující smrt muenník-pracovník, ped-
nesla pí. Marie Laudová-H oicová. j. b.

Nová konstellace komorního ensembl, vídeské kvar-

tetto pp. prof. Fitznera, Zajíka, erného a Waltra, se nám
s rozhodným úspchem pedstavilo v letošním prvním spol-

kovém kon;ertu nm. spolku pro komorní hudbu
v Praze (dne 5. února). Umlci arci nepináležejí k soli-

stm-virtuosm, jsou však zdárn vyškolení, jemné cítící

hudebníci, kteí asi piln dle vhlasných vzor studují (patrn

nejvíce dle »Ceského kvartetta«) a tím podávají nanejvýš

úctyhodné výkony. Páli bychom jim však v první ad lepší

nástroje, z nichž hlavn violoncello svým dušným tónem

místy pímo rušilo. V podání Haydnova kvartetta op. 79

. 1. se zraila ona zmínná snaha umlecké svdomitosti,

jsouc pibarvena pikantním rhythmisováním a pknou dyna-

mikou jednotlivých motiv, ku p. rozkošného závrku po-

slední vty, ve kterém doznívá tveraivý humor rokokové

doby. Rovnž slohov a hudebn správn bylo sehráno aj-
kovského poetické kvartetto z Es-moll op. 30. Jest to tklivý

úkaz kolegiální úcty, kterou vnoval ruský skladatel památce

eského houslisty, Ferdinanda Lauba, v nmž spatil nejen

reproduktivní sílu, pouhou pomcku k rozšíení své sklada-

telské slávy, nýbrž kongeniálního ducha, novotvrce hudební

své práce. Jak trefná a velevýznamná jsou tu slova mistra

Smetany (v dopisu pí. Fibichové) : »Nota hudební na papíru

jest mrtva, k životu ji pivede teprv výkon povolaných inten-

pret«. — Mezi kvartetty pednesl král. komorní pvec pan

Karel P e r r o n z Drážan adu písní od Franze, Rabla,

Wolfa a Lóweho. Jeho hlas, mohutný a sytý to baryton, ne-

stkví se již v prvním lesku mládí, pvcovo umní však do-

vedn pemáhá ta rzná skaliska zvukových nesnází, a po-

moci hudební intelligence a vytíbeného vkusu uplatuje

brilantn své bohaté zkušenosti umlecké. Hlavn se nám
líbil jeho patheticky - mužný tón, který pedevším v ballad

Lóweho výborn se osvdil. k. E—ová.

Pehled asopisv.

fJeue Zeifschriff fur Musik, 1902, ís. 1—5.

Arnold Schering na prahu nového roku zabírá

se do »Hudebního výhledu« v budoucnost Jsou optimisté,

kteí chválí souasnou hudbu, pessimisté, kteí jen hledí zpt
do starých zlatých as — a to je charakteristické pro naši

dobu ; že obé dovede, svdí o její pizpsobivosti, že tomu
chce, svdí o snaze co možná nejvtší poklad ideálních

statk nashromážditi, nikoli aby jej mla, nýbrž aby z nho
tžila (autor praví : s ním lichvaila) a nové ideály z nho
vytvoila. Pi tom daí se zle nejmladším výtvorm, na nž
se hledí s rozpaky, jsou-li to doklady nového slohového prin-

cipu i jen pokusy o nj. Ale jsou tím sami vinni. Hudební
modernu vyznauje silná pevaha duševního, nehudebního,
ona se kloní k látkám filosofickým a metafysickým, jak ukázal

Q. Adler, a snaží se více než díve psobiti cestou patho-
logickou. Dissonance pojímána je jako psychologicky pso-
bící násilný prostedek, jako forte, jež na dynamiku duševního
života vrhá ostré stíny. Souzvuk a nesouzuk ztratily ást
svého prostého, prvotného významu a podléhají nehudební
pemn, která leží mimo n. Reflexe se tak rozhojnila

v hudb, že se odvažuje i na díla, která jsou jí daleka,

a mnohdy ani není možno zbaviti se jí, ba ona stává se

pedpokladem zážitku mnohých výtvor dnešní hudby. Spolu
s takovým psychologickým pojetím podstaty hudby šlo pe-
tvoení formy. S rstem reflexivnosti ubývá na pehlednosti
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a proto nejmladší produkce stvoila novou formu, které íká
nedosti urit » psychologická*. Pracuje mnohým motivickým
materiálem, s architekturou, která se neskládá ze širokých

ploch jednotného zabarvení, nýbrž jakoby z malých pestících

se kaménk mosaikových a tím ztžuje pochopení. Z mo-
derních básní v tónech nosíme si domu motivické stípky,

rekonstrukce celku je nemožná — nezachrání-li nás pro-

gramní knížka pi takových moderních skladbách vskutku ne-

zbytná. Také technické prostedky neobyejn se rozhojnily

a význam jejich stoupl ; požadavky na jednotlivého hráe
znan se zvýšily až na úrove virtuosity. Paleta umlcova
se obohatila množstvím nových odstín, snaha po koloritu

smysly opojujícím se uplatuje. A kdo nám ruí, že za sto

let nebude vše zase jiné? Proto teba výtvory moderny po-
kládati ne za nco nemnného, konen platného, nýbrž jen
za pokusy vytvoiti nádobu, do níž by se pln mohlo vliti

moderní cítní. Ze se najde k tomu vhodný ideál slohový
nebo formový — ovšem na podklad dosavadních výtžk
a ve spojení s nimi — je zcela jisto. — G. R. Kruše do-
pluje v lánku »Lortzing jako skladatel Fausta« zajímavými
údaji R. Músiolovu staf z minulého roníku. Jde o skladbu,
kterou psal Lortzing asi pro »Schillerverein« v Lipsku, jehož
byl od roku 1840 iditelem a jež byla urena pro úzký kruh
posluchastva a nov provedena pi Lortzingov veeru
v Berlín 30. prosince 1901. — Benno Oeiger v obšírném
lánku promlouvá o chystaném díle M. E. Bossiho »Ztracený
ráj* a P. Hiller o nové opee E. Mascheronia »Lorenza«.
— V biografické stati o Robertu Teichmllerovi, profesoru
klavíru na lipské konservatoi, napsal E. R o c h 1 i c h, že
dnes musíme od klavírního paedagoga žádati, aby ml jak

pesné vdomosti o svém nástroji a byl sám výkonným
Eianistou, tak aby ml mnohostranné vdecké vzdlání, které

y jej jmenovit uschopovalo, aby psobil na své žáky vy-
chovatelsky na psychologickém podklad ; dále akcentuje me-
thodu individuelní, t. j. vývoj individuality každého jednotli-

vého žáka podporující.

Allgemeine Musik-Zeifung, 1902, ís. 1.—5.

Theodor Wiehmayer obšírn pojednává o nedo-
statcích ve stavb klaviatury následkem nepimenosti plochy
pro úhoz na spodní klávesy v prostoe mezi klávesami
svrchními, která odporuje moderní technice klavírní hry, pi
níž podle Búlowa je domaina prst mezi svrchními kláve-

sami, a vykládá svj systém konstrukce klaviatury, který
vykazuje jisté nepopiratelné výhody, nemn v podstat
nieho na dosavadní úprav její. — E. Segnitz podává
zajímavé zprávy o J. R. Zumsteegovi, o nmž již v našem
list zmínka se stala. — Dr. Hugo Goldschmidt poíná
v ís. 5. úvahu o vývoji sonátové formy, k níž se ješt vrátíme.

f)ie Musik- und Theaferwelf, 1902, ís. 1.—5.

Nkolik dat o nedávné minulosti uherské hudby zejména
operní podává D. Rottmeyer. Až do 19. století zalehaly do
Uher jen cizí ohlasy, o samostatné tvoivosti nemže býti

ei. Teprve když v Kolosváru založeno první stálé divadlo,

dán tím podnt k maarské opee. První pvodní opera je

»Béla futása* (Bélv útk) od Josefa Ruzsicsky (= Ržiky),
kapelníka téhož divadla, z roku 1823, druhá je Heinischova
»Mátyás Királynak választása« (volba krále Matyáše). Když
r. 1837 oteveno divadlo v Pešti, vznikla tetí »Csel« (Lest)

od Ondeje Bartaye, editele tohoto divadla. Ty ti opery
jsou však jen pedbžné pokusy o uherskou hudbu umlou.
První podaenou operou je teprve z roku 1840 »Báthori
Maria* od Františka Erkla, a tu lze pokládati za poátek
národní opery uherské. Pak napsal Erkel druhou známou
operu: »Húnyadi Laszló« (1844), v roce 1859 »Bánk-bán«,
1862 »Sarolta«, 1867 velkou operu »Dosza Gyórgy«, 1874
»Brankovics Gyórgy«, v níž se obrátil na dráhy kosmopoli-
tické, 1880 »Névtelen hosók* (Bezejmenní hrdinové) a 1885
»Istvan Király« (Král Štpán). Spolu s ním v oboru operní
tvorby psobili František a Karel Doppler, kapelníci národ-
ního divadla, z nichž František operami »Ilka« a »Vanda«
pronikl i do ciziny a Karel vnoval komické opee dv svá
díla »Granatos tábor* a »Két huszár*. Spolenou prací

tchto tí skladatel je píležitostná opera roku 1857

>Erzsébet« (Alžbta) komponovaná k slavnostnímu uvítání

královny Alžbty v Pešti. V komické opee po stopách Karla
Dopplera šel Karel Huber, ale vlastním zakladatelem komické
opery uherské je Josef Szerdahelyi, jehož opera »Tundérlak
Magyarhonban* (Zámek vil v Uhrách) z roku 1840 dodnes
náleží k repertoirním. Zajímavá je souvislost hudební litera-

tury uherskými motivy pracující s lidovým dramatem, jehož
tvrcem je Eduard Szigligeti : lidové písn a tance do lido-

vých dramat vložené šíily se pomocí domácího i cizího

nákladu a zvábily k sob pozornost Berlioza, Brahmse,
Raffa, Blowa, Masseneta, Délibesa a mnoha jiných skla-

datel.

Zprávy spolkové.

Jednota eskoslovanských editel kr, ka-

pelník, varhaník a majitel hudebních škol.

(Za redakci této rubriky odpovídá B. Kašpar.)

Schze výboru 23. ledna v Praze byla nejen
leny výboru, ale i hosty etn navštívena. Kol. Janákovi,
jenž v Plzni zapisovatelem byl zvolen, byly všecky spisy a
knihy ve vlaku odcizeny a pátrání po nich zstalo posud
marným. Výbor ukládá kol. Janákovi nejusilovnjší další pá-
trání a jednateli, aby nový protokol a seznam len zídil.

Všecka dležitá usnesení, pokud lze, butež znova proto-
kolována. — Výbor schvaluje znní pípisu výkonnému vý-

boru strany mladoeské, jejž tuto doslovn uvádíme

:

Slavný výkonný vý bore! Pípisem ze dne 30. srp-

na m. r., . j. 2, pednesli jsme valnou hromadou naší Jed-
noty uloženou nám zdvoilou prosbu, aby pi nastávajících

v té dob volbách do snmu král. eského kandidován byl
slavným výkonným výborem aspo jeden umlec hudební.
Jsme si vdomi vážnosti doby i obtíží pomr politických,

ale pec domníváme se, že pi dobré vli bylo lze prosb té

vyhovti. Umlci hudební, skladatelé i virtuosové jsou chlou-
bou našeho národa. Žurnály naše každodenn zaznamená-
vají skvlé úspchy eského umní hudebního nejen doma,
ale pedevším v cizin. Hudba eská to byla, která dokázala
i zapísáhlým našim odprcm, že jsme národem kulturním,
který nejen že vyrovná se každému velkému národu kultur-

nímu, ale mnohý i pedí. To jest faktum všeobecn dnes
uznané. Uznání nejskvlejšího a ocenní dostalo se umní
hudebnímu památnou eí vynikajícího politika eského pana
dra Kramáe v pedminulém zasedání snmu král. eského,
v níž lichotiv vyslovuje se o úspších a dležitosti umní
eského, a est vzdává zvlášt umlcm hudebním. A ko-
nen sám panovník povoláním mistra dra Dvoáka do panské
snmovny vzdal nejvyšší možnou poctu a uznání hudb
eské. Tím bolestnji dotklo se nás, že na pipiš náš nebyli
jsme ani uznáni hodnými odpovdi. Byla snad pí-
inou toho obava, že není mezi hudebníky eskými dosti

pravého vlastenectví? To prokázali víc než s dostatek doma
i v cizin. Rovnž nepochybujeme, že nescházelo by v a-
dách eských umlc hudebních muž dostatené inteligence

i rozhledu politického, ba ani sociálního a národohospodá-
ského. Také domnnka, že postrádají-li umlci hudební na-

mnoze práv politických, že jsou i bez všeho vlivu a že tudíž

není teba bráti ohledu na n, byla by mylnou. Jestliže v na-

hoe citovaném pípise našem stala se zmínka o postupu
myšlénky stavovského zastoupení, nebylo tím nikterak mínno
povyšování zájm tídních nad zájmy celého národa. Víme,
že jen v jednotném svorném šiku dosíci lze národu našemu
práv jeho a tužeb, ale víme též, že jako národ sestává z rz-
ných stav, takovým má býti a jest již dnes jeho zastoupení.

Bylo by jen dsledkem spravedlnosti a cti národní, aby také

tída cizinou nejvíce cenná a obdivovaná mla zástupce
svého ve sborech zákonodárných. Opané faktum u nás,

»národa hudebník«, jest pro nás podivným a pro cizinu ne-

pochopitelným. Že pipiš náš zstal nezodpovdn, nechceme
považovati za ignorování našeho stavu a jeho organisace,

nýbrž chceme to považovati za pouhé opomenutí ve víru

volebním. Doufajíce, že nebylo-li lze tentokráte prosb naší

vyhovti, stane se tak jist pi píštích volbách do sbor
zákonodárných, jsme v dokonalé úct
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Jednatel referuje o ilých stycích s kollegy polskými a

ospalosti kolleg slovinských a vídeských. O afée kollegy

Ruky bude jím samým na tomto míst podrobnji pojednáno.
Dnes jen podotýkám, že vítzn vyšel z boje s farní obcí. —
Dále usnesl se výbor vyslati deputaci k p. chefredaktoru

»Dalibora«, aby rubrika naše v dívjším rozsahu a samo-
statnosti byla ponechána. To, jakož i odevzdání lánku
»Ó hmotných pomrech umlc hudebních« do ct. redakcí

»Nár. Listu« a »Nár. Poliiky« uloženo kollegm Buškovi,

Malinoví a jednateli. — Ve zpráv své poukazuje jednatel

na trestuhodnou nedbalost nkolik* kolleg, kteí sice za

leny se pihlásili, ale po adu let, vzdor mnohému dtklivému
upomínání halée nezaplatili. Výbor usnáší se dopsati jim co
nejdtklivji a pohroziti uveejnním jich jmen, po p. i soud-
ním zakroením. Zajímavý byly dva dopisy kolleg Vymetala
a Kmenta, jednající o nekalé soutži rzných »také-kapelník«
a o tom, jak úady udílejí koncesse lidem ledajakým. Zpráva
pokladní, vzdor tomu, že nebylo lze letos posud stvrzenky

pošt. spoitelny rozeslati (jednatel neml seznam len), jeví

uspokojivý vzrst. Po debat o další innosti Jednoty, která

tak povážliv byla ochromena tím, že výbor teprv dnes
dovdl se o osudu spis zapisovateli svených, resoluce a

návrhy pak rovnž byly ztraceny, uložil jednateli znova vy-

pracován' vše potebné a pedložití píští schzi, naež ne-
prodlen mají být potebné kroky podniknuty. Deputace
do Vídn zvolena byla v Plzni a sice kol. Bušek, Cimr, Vy-
metal a Kašpar. Pijati 3 lenové skute., 3 pispívající, jed-

nomu povolena zmna lenství (dám) a jeden len skute.
vystoupil. Píští schze bude v dubnu v Kolín. K závru
schze dovolává se kol. Holub co nejvtšího uspíšeni žá-

doucích krok zvlášt proti soutži ve vyuování hudb,
která opt zhoubn se rozmáhá, na škodu naši i ádné vý-

chovy hudební.

*

Kollegové, iditelé kru, domáhejte se všady
úpravy platu! Ti, kdož vypjeny mají koncepty žádostí,

nech neodkladn je vrátí, aby take jiným bylo možno vy-

hovti.
* *

*

Nártek reformy hudebních škol. Na základ
dvacetileté zkušenosti uitelské podává Arnošt J. erný.
(Dokonení.)

O zizování hudebních škol. Povolení ke zízení

školy hudební udíleti má býi oprávnna jen c. k. zemská
školní rada, dorozumíc se s naší Jednotou, pedložil-li žadatel

k žádosti své vysvdení zpsobilosti svrchu uvedené. Msta
mohou býti rozdlena na obvody, jak to pro školy obecné
zaízeno jest; dlení takové týkalo by se Prahy a veškerých

pedmstí, jakož i jiných vtších mst v království eském.
Tak na p. možno vzíti za základ, že na obvod se 3000 až

5000 obyvateli pipadla by pouze jediná škola hudební,
a zízení další že by v témž obvod se nepovolilo. Byla by
to soustava giemiální na zpsob zaizování lékáren. Ve
mstech venkovských, pokud staí vyuovati editel kru
a nepesahuje-li poet obyvatel 3000, qebudiž žádná škola

povolena. lenové rzných orchestr nejsou oprávnni vy-

uovati hudb, nepedloží-li vysvdení zpsobilosti. Ve
všech pípadech týkajících se vyuování hudb, nech jaké-

koliv, má rozhodovací právo jednota, dorozumíc se s c. k.

zemskou školní radou. Státních zkoušek k vyuování hudb
nebylo by vbec teba; nebo zpsobilost námi uznaná
úpln by staila a jiná nemla by žádného významu.

O pijímání žák. Každý žák, jenž pijat pro ten

neb onen obor, má nejmén 2 msíce zkoumán býti, zdali

pro obor ten se hodí ili nic, což zkušenému paedagogu
není žádnou nesnadností. Po této dob teprve, je-li uznán
schopným, mže býti definitivn pijat a sice nejmén na
dobu 3 let. Nebudiz povoleno, aby v dob této škoiu opustil,

výjimku mže initi nemoc, pesthování se do jiného

obvodu aneb nemožnost zapravovati náklad za vyuování,
což však nesmí býti pouhou výmluvou, nýbrž hodnovrným
dokladem stvrzeno. Po zakonení tohoto tíletí mže žáku
dáno býti vysvdení o prospchu jeho. Na žádost rodi
mže vysvdení takové dostati každého roku. Pestoupí-li
žák ze zvláštních píin shora uvedených do školy jiné, musí
se podobným vysvdením vykázati. Žák, jenž uil se u uitele
soukromého, musí od téhož potvrzeno míti, jak dlouho se

u nho uil a jakého prospchu dosáhl. Po ádném absol-

vování 6 roník dostane se žáku zvláštního vysvdení
propouštcího s uznaným prospchem jeho. Dležito je, aby
rodie udali, k jakému úelu tomu neb onomu oboru se

uí, zda k vlastnímu vzdlání aneb ku vyuovatelství. Žái,
kteí vnovati se míní vyuování hudebnímu, musí nejen
znané initi pokroky ve he praktické, nýbrž zvlášt peliv
vnovati se theorii, nauce o harmonii, o tvarech hudebních,
metodice obligátního nástroje, jehož he vyuovati míní, po
pípad djinám hudby; i tomuto žáku po absolvovaní
6 roník dostane se zvláštního propouštcího vysvdení,
jímž musí se vykázati v oné škole hudební, na níž k dvouleté
hospitaci chce pijat býti.

O školném. Školné na školách hudebních podízeno
budiž drahotním pomrm místním. Nesmí zde panovati
libovle majitel škol hudebních ani obecenstva. Na píklad
v Praze a v pedmstích ureno budiž školné za trojí

týdenní lekci po hodin, v níž pouze 2 žáky vyuovati
dovoleno na 9 K, za dvojí lekci 7 K. Zvláštní hodina hono-
rována budiž nejmén 2 K, vyuování theorie a harmonie
jako zvláštní hodina 3 K, po pípad v kursech se závazkem
vytrvati po 3 léta, v nmž vyuovalo by se vedle he na
nástroj všem disciplinám theoretickým 20 K msín. Školné
toto muselo by jednotou potvrzeno býti, žádný z majitel
hudebních škol neml by práva toto samovoln zvyšovati
aneb slevy initi. Poloviní sleva aneb úplné sproštní platu

školního skytati možno žákm takovým, kteí jevíce dobré
neb výtené vlohy, jsou bu nemajetnými nebo chudi. Ne-
majetnost však musí doznána býti právoplatným vysvdením
od úadu potvrzeným. Dle tohoto zpsobu možno upraviti

školné ve mstech venkovských, však dle pomr tamnjších.
Uitelové soukromí nuceni jsou ádu tomuto se podrobiti.

O prázdninách školních. Jelikož školy hudební
stojí na stejné úrovni se školami stedními, mají upraveny
prázdniny jako jmenované školy, a sice prázdniny vánoní
poínající dnem ped štdrým dnem do 2. ledna, piázdniny
semestrální 3 dni, prázdniny velikononí poínající stedou
ped zeleným tvrtkem a konící stedou po velikonocích,
prázdniny hlavní poínající osmým ervencem a konící
14. záím (na venkov od 15. ervence do 1. záí). V nedli
a ve svátek budiž zakázáno vyuovati.

O oznámeních do novin. Oznámení do novin
o poátku školního roku a pijímání žák musí býti stiliso-

váno prost bez všech reklamních formalit, jakými jsou vy-

chvalování, odporuování a oznamování rzných kiklavých
výhod, ímž umní hudební snižuje na úrove obchodu,
nabízejícího své zboží. Na ústavech eských dje se tak

novinami eskými, jakož i plakáty vbec jen jednojazynými.

Dopisy.
Z Vídn. Jedna kapitola našeho souasného hudeb-

ního vývoje mohla by se vhodn nadepsati »Na výboj.
Jde nám dnes jen o výkonné umní, které šlo na výboj do
ciziny eským kvartettem, po nm jako již ped ním mnohým
virtuosem, a které v nedávné dob šlo stejnou drahou
eským orchestrem a druhým eským komorním sdružením.
Bylo u nás dobe povdno, že cesta z Prahy do Vídn na
hudebním globu je delší a obtížnjší nežli kamkoli jinam,
tebas do Anglje nebo Ameriky a proto tím závažnji pso-
bily, úspchy eské Filharmonie pod Oskarem Nedbalém
a »eského tria« ve Vídni, k nmuž u tohoto sdružení pi-
stoupil ješt úspch pešský. Pes jisté pokusy (bu zosno-
vané, bu z vášnivého politického strannictví vykypvší)
snížiti význam eského výkonného umní v tchto pípadech,
ehož ani eské kvartetto nedávno nebylo ve Vídni ušeteno
od jisté ásti politicky všenmecky zabarvené hudební kritiky,

prorazilo si vážné umní cestu až do samých hradeb hudební
Vídn a dobylo si zde uznání. Jak hledí jistý zlomek vídeské
žurnalistiky na eské výkonné umní,,o tom výborný doklad
podává »Deutsches Volksblatt* pi »eském triu«, který pro
zajímavost celý uvádíme : »Nedávno vystoupilo ein bóhmi-
sches recte tschechisches trio ve Vídni. Toto pro nás nové
pražské sdružení nemá býti nijak umenšením eského kvar-

tetta, je to zcela nov se objevující spolenost, prosté roz-

množení eského hudebnického stavu, který ve Vídni na
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konec pece nmecké stále pohodlnji zaíditi se snaží.

»Politik« psaná v naší milé nmin, ale docela esky nala-

dná prý se nedávno roztrpila, že by nkolik — bohu-
žel píliš málo — lidí také v umní národn cítících rádo
uinilo Víde pedmstím dobe nmecky smýšlejícího msta
Liberce. S dovolením ! Zdá se spíše, jako by chtla zkrátka

Víde pipojiti k Praze, k Praze pece asi jen ne tak »zlaté«,

že nám jednoho po druhém ze svých hudebních syn posílá,

aby si mezi námi, u nenávidných Nmc, nco vydlal.
Nej mladší pisthovalectvo v podob eského tria nemže
jist prohlášeno býti pro Víde za nutnost. Abychom však
nemohli býti vinni z pedpojatosti, rádi doznáváme, že
páni H., S. a B. mnohému dobrému se nauili; zejména
pan Hoffmeister zajímá krásným, mkkým tónem a jinými
dobrými vlastnostmi, tak že mu do jisté míry mžeme pi-
znali právo nositi dlouhý vlas á la Rosenthal. Ale tím dávno
ješt není vše eeno, a musili bychom lháti, kdybychom
chtli triu piznávati njakou magnetickou sílu. Té postrádali

jsme zejména v pednesu Schubertova tria z B-dur. Byla to

zárove poklona, kterou na sob vynutili pražští pánové ped
mstem Vídní ; škoda jen, že vypadla málo lahodn a že

všecky tyi vty podobaly se bratím se stejnými epicemi.*
Naproti tomu postavme »N. W. Tagblatt« : »S úspchem ne
sice sensaním, kterého docílilo kdysi eské kyartetto, ale

zpsobem všeho uznání hodným uvedlo se »eské trio«.

Jsou to ti znamenití hrái, na jeden a sice na dobrý tón
naladní*. — »Fremdenblatt« : »Vystoupili nedávno poprvé
v malém sále hudební spolenosti s rozhodným úspchem

;

nádherná souhra a zvukov krásný, korrektní pednes bez
rozpak lze jen chváliti«. — »Deutsche Zeitung« : »Slyšel

jsem od pán jen první íslo jejich poadu, Schubertovo
B-dur trio a rád jim piznám, že jejich pednes je ryze

komorní, t. j. že žádný z nich nesnažil se nevhodn uplat-

niti naproti soudruhm v neprospch vci .... Znalec až

do konce v sále vytrvavší chválil mi pozdji práv pi
Brahmsovi vzornou souhru. « — » Deutsche Kunst- u. Musik-
Zeitung« : » Hned v Schubertové B-dur triu ukázaly se jejich

pravé umlecké kvality; pan Hoffmeister je pianista velmi
solidní dovednosti, pan Suchý houslista krásného tónu, pan
Burian stejn brilantní umlec, jehož tón se však pi Schu-
bertovi ukázal píliš slabým. Tím výhodnji vystoupil ve
Dvoákových Dumkách. Bramhsovo C-moll trio bylo jejich

tetím a to zcela výborným výkonem. « — »Neue musikalische
Presse« : »Slyšeli jsme pilné, svdomit pipravované výkony,
dkladné sdružení.* A stejn píznivým zpsobem vyslovila

se pešfská kritika o výkonech eského tria. »Pesti Napló«

:

»Mnoho potlesku stržili všichni umlci a ovšem též eské
trio, které pedneslo po skladb od Dvoáka a Schuberta
s mnohým umním a skvlou souhrou.« — »Magyar Hirlapj<

:

»Zcela zasloužený úspch mlo eské trio a zvlášt pan St.

Suchý, který ušlechtile a uhlazen pednesl druhou vtu
Dvoákova houslového koncertu.« — »Egyetértés« : »První
íslo výborného programu bylo pedneseno eským triem,

z Dvoákových »Dumek« hrána první vta. Primarius Suchý
vystoupil též samostatným íslem a hrál z Dvoákova hou-
slového koncertu druhou vtu se skvlou virtuositou a pece
s charakteristickou klasickosti. On a jeho soudruzi v umní
došli velého uznání.« — »Pesti Hirlap« : »eské trio uká-
zalo se umleckým sdružením velmi . inteligentním a dobe
sehraným.« — »Budapesti Napló« : »eské trio hrálo s um-
leckým odstínním a velikým úspchem.* — »Pester Lloyd«

:

»Zivého souhlasu docílilo výborné eské trio, které s doko-
nalou pesností a vybranou umleckostí pedneslo první vtu
z Dvoákových Dumek a Andante a Rondo ze Schubertova
tria. Pan Suchý jako sólista došel hluného uznání.* — »Bu-
dapester Tagblatt« : »Program zaal klasicky první vtou
Dvoákových Dumek, kterou hrálo eské trio s neobyejnou
pesností. «, — »N. Pester Journal* : »Program byl doplnn
pednesy eského tria, ve velmi jemném odstínní podanými
vtami z Dvoákova a Schubertova klavírního tria.* — »Po-
litisches Volksblatt« : »Vybranou spoleností umleckou teba
nazvati eské trio, z nhož každý jednotlivec prozrazuje
vážnou umleckost. Jejich souhra je dokonalá, vše je co nej-

jemnji odstupováno a s pronikavým porozumním pro-
pracováno.* — Nevypadá naproti takové jednomyslnosti
v posuzování výkon eského tria nadutost nmeckého šo-

vinismu v »D. Volksblattu* velmi komicky?

Rzné zprávy.

* U Nedbalovy pantomimy »Pohádka o Honzovi*
pipojil se k nepopiratelnému umleckému i znaný hmotný
úspch. Prvních sedm pedstavení — z nich pt mimo ped-
placení — naplnilo vždy divadlo do posledního místa.

* eské kvartetto slavilo velikolepé triumfy na své

cest po Anglii. Jmenovit v Londýn, kde byly vyprodány
všechny jeho konceity.

* Wcisova opera »Polský žid* provedena byla dne
19. ledna poprvé ve Wiesbadenu.

* V Rusku udržují se stále v mod pohostinské výstupy

nmeckých dirigent. Gustav Mahler íditi bude v Petrohrad
v první polovin bezna ti koncerty a Fr. Beidler úastní se

vynikajícím zpsobem cyklu Wagnerova poádaného nyní

v Moskv.
* V Lipsku zemel dne 1. února ve vku 71 roku na

slovo vzatý theoretik a uitel konservatoe prof. dr. Salo-
mon Jadassohn. Ml význané úspchy hlavn svými

uebnicemi harmonie a kontrapunktu a jako skladatel platil

za nejlepšího ovladatele kanonické formy mezi moderními.
Pro nás je zajímavo. že Jadassohn byl z uitel Fibichových

za jeho studijních let na lipské konservatoi.
* V Mnichov odstoupí poátkem píští saisony Bern-

hard Stavenhagen od dvor. divadla, aby mohl vnovati
se vrchnímu vedení kol. hudební školy tamní, a kapelník

Hermann Zumpe jmenován bude gen. hudebním iditelem.

Zmna tato souvisí s nedávnými demonstracemi jednotlivých

síran obecenstva pro oba dirigenty, které mly v záptí, že

zakázáno se kapelníkm dkovati za potlesk, a stala se z ohledu

na staršího, a nikterak vynikajícího kapelníka Fr. Fischera,

jenž s neústupností vytrvalou drží se svého místa.
* V Milán poal vycházeti 15. ledna nový list »Musica

a Musicisti« nákladem Ricordiho.
* Pozstalost Brahmsova stále dává podnt, aby smý-

kalo se jméno mistra kalem všelijakých advokátských speku-

lací. Nyní nutno proti ddicm, kterých Brahms ani neznal,

vésti proces o vydání dopis, pes to, že zstavitel vyslovil

zejm své pání, aby z diskrétnosti vráceny byly jich ode-

sílatelm.
* Hanslick odkryl neznámý sextett v druhém jednání

»Mistr pvc«. Po premiée Straussovy opery »Feuersnoth*

napsal, že ani jediné místo »nevyrovná se sextettu ve dru-

hém a lidovým scénám ve tetím jednání* uvedené zpvohry
Wagnerovy. Tento lapsus calami sedmasedmdesátiletého^ kri-

tika, jenž ml na mysli pekrásný kvintett z^ 3. jednání, je

nyní výsmšn ohíván ve vší žurnalistice nmecké. U nás

si sebe vtšího hudebního patokaení nikdo ani nevšimne.
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O. HOSTINSKÝ:

Vzpomínky na Fibicha.

(Pokraování.)

K jménu Procházkovu pojí se nesíslné vzpomínky

tch, kdož v hudebním ruchu prvních let sedmdesátých

mli njaké úastenství. V jeho rukou sbíhaly se skoro

všechny nitky ruchu toho, zejména koncertního. Skla-

datelé, starší i mladší, pinášeli svá nová díla, s nimiž

pak v Procházkov byt seznamoval se pedevším užší,

intimnjší kruh pátelský. Pokud bylo možno, autoi

sami pednášeli své skladby
; jinak býval výborným

tlumoníkem pi klavíru Procházka sám, bylo-li pak

zapotebí zpvu, pispla zejména jeho cho, pozdji

znamenitá zpvaka koncertní a dramatická, paní Marta

Procházková. Cokoli pozoruhodného se zde vyskytlo,

ihned registrováno v » Hudebních listech «, od r. 1873

v » Daliboru «, tak že tenástvo stále bylo zpravováno

0 innosti našich skladatel, a to nejen o dílech již

hotových, nýbrž i o zaatých anebo teba jen projekto-

vaných. Tou dobou, q které zde je e, z mladšího

pokolení v popedí stáli ovšem Dvoák a Fibich

;

1 stalo se tak, že v hudebních asopisech jmenovaných

doítáme se také o Fibichových skladbách, jež uvázly

v stadiu nártku nebo práce nedokonené, ba nkdy
zstaly pouhou koncepcí. Uvádím echovu » Boui «.

velký klavírní koncert s prvodem orchestru, operu na

nmecký text Lohmanv » Frithjof «, symfonickou báse

»Jaroslav « atd.

Procházka býval šastný, mohl-li novinku do jeho

hostinného salonu s úspchem uvedenou pedložití

i kruhm širším. Postup byl obyejn ten, že skladba

provedla se nejprve bu v nkteré hudební produkci

» Umlecké Besedy «, po pípad i v obvyklé týdenní

schzi hudebního odboru jejího, bu ve » Volných

hudebních zábavách « Procházkou samotným poáda-

ných, a odtud pak další cestu do veejnosti si klestila.

->Zábavy« ty byly zjev píliš zajímavý a pro tehdejší

pomry naše charakteristický, než abych jim zde nev-
noval alespo strunou poznámku. Procházka zaal je

poádati v listopadu 1871 pedevším za tím úelem,

»abychom pišli do živjšího styku s domácí naší

a slovanskou literaturou hudební vbec «, jak sám ve

svých orgánech ohlašoval ; uvádní novinek domácích
|

bylo ovšem nejdležitjší ástí jejich programu a proto

i pedmtem zvláštní pée poadatelovy.*) Z poátku

našly » Zábavy « ty útulek v salon klavírního skladu

Heitzmann & Schlógel ; v saison 1872—73, po smrti

mladého pražského chefa firmy, Ferd. Schlogela, jenž

horliv napomáhal všude, kde bželo o povzbuzení

našeho hudebního ruchu, peneseny do sálu Konvikt-

ského hlavn proto, že návštva rostla úastenstvím,

jež na nich zaaly jeviti i kruhy nmecké. Tím arci

zábavy Procházkovy nabyly jiného ponkud rázu
;
p-

vodn byly jen pro zvané hosty ; vtší náklad s pro-

dukcemi ve veejné síni koncertní spojený vyžadoval

však stanovení mírného vstupného ; mimo to dopáno

místa i nmeckému zpvu, kdežto díve zpíváno vý-

hradn esky.

V Procházkových » Volných zábavách « mly sice

pevahu zpvy ; ale také instrumentální hudba nacházela

místa v programech : klavírní kvintetto Dvoákovo

objevilo se tam jako novinka na podzim 1872. Fibich

zastoupen byl písnmi, jež pednášely zejména dámy

Em. Bubeníková a B. Hanušová a bassista K. ech,

dále úryvky z » Bukovina «, a hned v prosinci 1871

ouverturou k » Pražskému Židu«, ovšem v klavírní

úprav tyrruní, hranou skladatelem samotným a

Procházkou. Referát » Hudebních list « podotýká vý-

slovn, že pochvala, s níž skladba ta pijata, mohla

býti autorovi ponkud »zadostuinním za bezpíkladnou

nešetrnost, s jakouž se k nmu zachovalo editelstvo

našeho divadla « — vyložil jsem již, na zde se naráží.

* *
*

Piinním Procházkovým dostala se i první sym-

fonická báse Fibichova, »Otello«, na program filhar-

monického koncertu 7. prosince 1873 Smetanou diri-

govaného. Vzácnou, za tehdejších pomr u nás

neslýchanou výhodou bylo, že partitura »Otella« již

ped tím vyšla tiskem u Em. Starého — arci vlastním

nákladem autorovým, a to práv v tu dobu, kdy

chystal se na pesídlení do Vilna. Prvnímu provedení

své symfonické básn nebyl již pítomen.

*) Jak piioval se Procházka také o šíení hudby
slovanské vbec a zejména ruské mezi námi, stálo by za

zvláštní kapitolu, pro niž arci zde není místa. Proto pestá-

vám na poznámce, že to inil ovšem i ve svých koncertních

záb vách, a sice po oné povstné Petrohradské premiée
Prodané nevsty*.
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Neteba dokládati, že »Otello« s nejvtší radostí

pijat byl od tch, kdož páli pokroku. Plastická,

jadrná hudba Fibichova znamenala vítanou posilu

v boji o smry a zásady moderní. Také mj referát

v » Pokroku* vycházel z toho stanoviska; kladl váhu

na to, že Fibich vkroil na pole hudby programní,

a co skladby samotné se týká, krom podízených dvou

poznámek o stavb obsahoval plnou, upímnou chválu

i úpravy a vystižení básnického programu, i obsahu

hudebního a jeho dmyslného, jednotného ústrojí

:

Fibich z tragedie Shakespearovy » dovedl vybrati mo-

menty pro hudební spracování nejvdnjší a zárove

i v básni samotné již nejcharakteristitjší (zejména co

se vylíení hlavních povah týká), vystíhal se tedy

všeho nehudebního práv tak, jako všeho poeticky

nedležitého. Hlavním základem všech melodických

tvar -Otella* jest jednoduchý ušlechtilý motiv, jenž

hned na zaátku, po prvních fanfárách vystupuje

v D-dur. Motiv ten vrací se opt a opt co prostedek

výrazu nejrznjších hudebních nálad, vždy charakte-

ristický a úinný. Tím dostává se pak i celé skladb

pi vší živosti a pestrosti dojmu pece jednotného,

celistvého rázu«. Nejinak Procházka v »Nár. Listech

*

konstatoval, >že se zde projevuje talent mohutný, jemuž

kyne budoucnost skvlá* a pln uznal »ryzí umleckou

snahu, s kterouž se uchopil své úlohy, i energie,

s jakouž ji provedl «.*) Pece však jeden passus mého
posudku, instrumentace se týkající, zahrnoval jakousi

výtku. Napsal jsem totiž, že >jako thematické spracování

prozrazuje také orchestrace >Otella* zvláštní zrunost;

arci ne všechny kombinace zvuk zní tak, jak si je

skladatel patrn pedstavoval. Proto litujeme, že Fibich

nemohl býti provozování svého díla pítomen
; byl by

zajisté nabyl dobrých zkušeností. Nkteré orchestrální

effekty jsou krásné, zde onde však vydává orchestr

ponkud prázdný zvuk, jenž pi svém dynamickém

stupování nestává se tak plným a šavnatým, jak by

bylo žádoucno . Ostatn také Procházka podobn po-

znamenal mimo jiné, »že v instrumentaci není ješt užito

nejvhodnjších prostedk «.

Po více než dvaceti letech, když v kruhu pátel-

ském byla e o znamenitém úspchu, jehož si >'Otello«

dobyl na jae 1 896 v Drážanech, prohodil Fibich:

*A když se v Praze dával poprvé, nkterým referentm

leccos na instrumentaci se nelíbilo.* Dodal pak napolo

žertovn, napolo trpce: >A pece se mi zdá, že jsem

už tenkráte uml instrumentovat !« Bylo z toho znáti,

*) 1 obecenstvo pijalo novinku tu pízniv, zevnjší

úspch byl tudíž nepopirateln dobrý. Pipomínám to, abych

elil vznikající tradici, dle níž prý Fibichv »Otello« r. 1873

byl »naprosto nepochopen* a od kritiky odsouzen.

jak nemile se ho dotkly svého asu ony poznámky

o instrumentaci, akoliv psány byly od jeho nejlepších

pátel v referátech jinak velice píznivých. Ale zdá se,

že v okamžiku tom ani se nepamatoval urit, v kte-

rých práv referátech to byl etl sic byl by mne

zajisté pímo interpelloval, teba vtipem, o njž nikdy

nebyla nouze. Vždy i já sám musil jsem se teprve

rozpomínati na vlastní svj referát z r. 1873; i stalo

se tak, že jsem na slova Fibichova hned nereagoval,

a zatím hovor obrátil se opt jinam. Když jsem se

však vrátil dom — bylo pozd v noci bez odkladu

vyhledal jsem píslušný výstižek z » Pokroku a nalezl

v nm skuten, co jsem práv sdlil.

Než vc ta dlouho mne neznepokojovala
;

jednak

v pamti mé nenáhle ožily nkteré podrobnosti o prvním

provozování »Otella«, jež pak shoda s Procházkou jen

dotvrzovala, zejména to, že hlavn, zvuk devných

nástroj foukacích nebyi všude dosti plný, dosti svží,

jednak tanuly mi na mysli hovory, jež jsme s Fibichem

nejednou mívali práv o podobných pípadech. »OIuck

ml svatou pravdu, že hudební skladbu lze bezpen
posouditi vlastn jen dle provozování dokonalého.

A neplatí to pouze o opee. Proto je zapotebí velké

opatrnosti i pi symfonických skladbách. Hraje se teba

zcela dobe, všechno je peliv nastudováno a s chutí

provedeno, a pece nezní to vždy tak, jak by mlo

;

dostane se to však do orchestru ješt lepšího a skladatel

sám je pak pekvapen tím, jak každý detail pichází

k platnosti a vyniká.* Tak asi mluvíval Fibich, když

vypravoval o provozování svých dl ve Vídni, za ízení

Richterova — aniž tím zmenšovati chtl zásluhy orche-

stru Národního divadla, jenž v nm ztratil zajisté

jednoho ze svých nejlepších pátel. A tak ani já nechci

nikterak snižovati výkon Smetanou ízeného orchestru

filharmonického z r. 1873, trvám-li pi svém mínní,

že pes ostatní, tehdejší kritikou výslovn uznanou

výbornost provedení »Otella* zvukový effekt neodpo-

vídal naveskrz tomu, co Fibich žádal,*) a že tmto
jeho požadavkm v letech devadesátých i drážanský

orchestr i eská Filharmonie lépe vyhovti mohly.

Kdyby autor >Otella« byl mohl pítomen býti premiée

své symfonické básn, byl by zajisté ony nedostatky

stejn postehl, ale ovšem jinak vysvtlil. Jestliže pak

dnes beze vší výhrady pijímám onu Fibichovu obranu

instrumentace Otella-, iním to beze všech vedlejších

motiv jedin ze své neobmezené dvry v jeho

*) Neteba šíiti se zde o tom, že nezáleží jenom na

hráích, nýbrž do jisté míry také na nástrojích. Je známo, že

stesky na devné foukací nástroje Prozatímného divadla

vedly na zaátku let osmdesátých k poízení nových pro

Národní divadlo.
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písnou autokritiku. Znal jsem ho s této stránky píliš

dobe : kdyby byl on, jenž vyspl na instrumentatora

prvního ádu, postehl jakoukoliv vadu v orchestraci

svého mladického díla, nebyl by se ostýchal piznati

se k ní, nejmén vi mn. (Pokraování.)

Nové hudebniny a knihy.

Arno Praus : Dtské scény. 5 drobných skladbiek

pro klavír na tyry ruce v rozsahu pti tón. Praha. Mojmír

Urbánek. K 1"20.

Co nejpípadnjší uební materiál pro první klavírní

hodiny, též pro žáky útlého vku zcela vhodný. Veškery

skladbiky cyklu psány v poloze c—g, g—d v dur a a—e,

d—a v moll, tedy s použitím jedin bílých kláves. Rhythmika

co nejjednodtišší ukazuje a uí rozdlení nejprostšího druhu

v základních zpsobech taktu, ve dvoj-, tí- a tytvrtením
a šestiosmikovém. Melodie jest pi tom plynná a zpvná,

po pípad živá a zárove co nejprhlednjší ve své kon-

strukci. Stejn prhledná a pirozená a sluchu zaáteníka

pístupná jest i harmonie a celý prvod ; vbec bassová

partie jest toho druhn, že ji žák stojící na stupni nejsnažších

sonatin zcela snadno zmže. — Jednoho pi skladbikách

hudebn tedy pkných a úeli svému znamenit vyhovujících

nerad postrádám. Nejsou trasovány. Nebývá to zvykem pi

zaátenických cvieních. Považuji však za povinnost každého

uitele, který chce vypstit ne noty správn reprodukujícího

automata, ale cítícího hudebníka, aby zvykal, hned prvními

lekcemi poínaje, žáka íst a pedstavovat si skladbu ne od

taktu k taktu, ale v jejím melodickém rozlenní, od frase

k frasi. Že takt i taktové skupiny a frase se dokonce nekryjí,

jak zdálo by se dle mnohých a mnohých i dnešních vydání,

je snad pec jen už vyjednaná vc. U nás trasování a otázce

frázování nevnována dosud zvláštní pozornost. Upozoruji

pi této píležitosti na ni. Jest vážná; nebo správné podání

rhythmu a frase — dva to pojmy vlastn nerozluné — jest

základní podmínkou pln srozumitelné a tím krásné repro-

dukce toho kterého díla. K. Hoffmeister.

R. Hohenemser. Welche Einflusse hatte die Wiederbe-

lebung der álteren Musik im XIX. Jahrhundert auf die deut-

schen Komponisten? I. II. Breitkopf & Hártels Sammlung
musikwissenschaftlicher Arbeiten von deutschen Hochschulen.

IV. 1900.

Práce Hohenemserova založena je na tomto myšlén-

kovém postupu. — Století XIX. ve všech oborech vyznauje

se retrospektivou, jakýmsi silným vyvinutím historického

smyslu. Ocenny jsou v nm dle zásluhy všechny fase histo-

rického vývoje. K tomu hlavn pisplo vystoupení romantik,

kteí na rozdíl od racionalist byli nadšenými ctiteli historie.

I na poli hudebním poato všímati si pedchozího vývoje.

Nejvíce ovšem pišla tu k platnosti hudba století XVI.

a skladby Bachovy a Hándelovy. Díla Palestrinova a Lassova

opt v této dob byla ctna a provozována, a ocenní jejich

pece nebylo takové, jak tito skladatelé dle svého významu
zasluhovali. Hlavn Lassv význam v oboru církevní skladby

ješt dnes, kdy máme pekrásné vydání všech dl Lassových,

není v celé šíi své dokonale ocenn. Podobn i Palestrina

na poli svtské hudby jest skoro neznám, a myslím, že by

ješt dnes jeho krásné madrigaly v náležitém pekladu byly*)

nevšedním obohacením repertoiru našich zpváckých spolku.

Bach a Hándel brzy po svém vystoupení byli zapomenuti.

Bach jednak vlivem racionalismu, jednak tím, že málo jeho

skladeb bylo tehda tištno; Hándel proto, že jeho hudba

skoro hned od poátku byla pokládána za starou. Proto byl

Handel již Mozartem pepracován. I nynjší doba jeví jakýsi

úpadek v praktickém provozování Hándela, neb nyní hlavn

se hledí pouze k jeho orchestrálním skladbám.

Obasné provozování tchto starých skladeb nezstalo

bez vlivu na tehdejší skladatele. I vídeští klassikové Haydn,

Mozart a Beethoven nezstali vlivu toho ušeteni. Zcela

urit lze pozorovati vliv Handelových oratorií na Haydna,

vliv Hándela a Bacha v církevním oboru na Mozarta.

Beethoven pocítil vlivu starší techniky skladatelské až v po-

zdjší period své tvorby. Vliv Bachova »Temperovaného

klavíru« na jeho polyfonii, specifický znak to této pozdní

periody Beethovenovy tvoiby, a uvádní formy fugové jako

souástky sonátové formy, poukazují dostaten na vlivy

starší hudby. Dokonce lze i vliv Palestriny vycítiti v Beetho-

venov velké mši a v poslední vt Deváté symfonie. Zají-

mavo je, že romantikové Weber, Spohr a Schubert zstali

netknuti vlivem stalých tchto mistr. Za to církevní hudba

katolická uchopila se s nadšením slohu XVI. století. Co se

týe architektoniky, úpln již tehdejší první reformní skla-

datelé církevní — Ett, Aiblinger a Stuntz — navázali na

XVI. století. Jinak ovšem se mlo s vedením hlas a istotou

církevních tónin. Vznikl t. zv. ceciliánský smr, hlavní to

retrospektivní smr hudební minulého vku. Z etných skla-

datel tohoto smru málo vyhovlo požadavkm od nich

samých stanoveným. Jediný M. Haller z nich dosáhl plného

úspchu. Díla ostatních, i Witta v to poítaje, iní dojem

více mén zdaených pokus. Spisovatel v principu úpln
souhlasí s intencemi cecilián, neuznává však, že by z nich

již byli vytvoili novou církevní hudbu. Snad v budoucnosti

ze snah tch nco se vyvine, pro pítomnost nemají práce

jejich valné ceny.**) Do této doby rovnž spadá obrození

motetta dle vzor starých. Nejzávažnjší pracovník v oboru

tomto, Mendelssohn, podléhal tu vlivm starých Ital a Bacha.

Na jeho smr pimkli se i jiní. I Brahms jest ve svých

motettech velmi pod vlivem Bacha — hlavn ve zpsobu
zpracování chorálu. Brahms dovedl jako nikdo jiný charakte-

ristické vlastnosti rzných sloh v jednom díle spojití. Jemu
hlavn slouží použití rzných sloh k charakterisování odliš-

ných textových ástí.

Provázená duchovní hudba má podobný vývoj jako

motetto. Mendelssohn byl opt prvý, který i v tomto oboru

stvoil díla trvalé ceny. Ovšem i tu jeho díla vykazují asté

vlivy starších skladatel. Z etných skladatel oboru tohoto

nejvíce však vlivu Bachova a Hándelova jeví skladby Kielovy.

*) Svdectví uvedeného nedocenní nejlépe podává nám
známá kniha Grafová (Nmecká hudba XIX. vku). Graf
totiž jsa veden svou oblíbenou methodou pirovnávací,
hledal parallelu pro Palestrinu. Ze souasných skladatel
žádný se mu tak k tomu nehodil jako Lassus. Poteboval
však dle své methody mezi obma protikladu, proto stal se

u nho Palestrina výlun církevním a Lassus svtským skla-

datelem.

**) Dle mé zkušenosti má studium italských dl XVI. stol.

a nizozemských skladeb pro nás i po jiné stránce velkou
cenu, neb dosáhne se tím velké techniky zpvného a kontra-
punktíckého vedení hlas. Myslím, že i pro studium oddílu
harmonie o ozdobných notách jest tato doba smrodatnou.
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Djiny oratoria jsou vyvrcholeny Hándelem, jenž bohu-

žel nezanechal školy, a vypstil formu tuto na nejvyšší

stupe dokonalosti.

Nástupci jeho, pokud se nepiklonili k starému arios-

nímu oratoriu italskému, hledali nové formy. ádným pokra-

ovatelem na pd hándelovského sborového oratoria byl

teprve Mendelssohn. Tímto jeho piklonním se k smru

Hándelovu a Bachovu oratorium XIX. století znovu oživeno

a posíleno.

Sborová píse vznikla rovnž v nové dob, však vyvo-

zena byla zcela neodvisle od vokálních skladeb XVI. století.

Teprve pozdji, hlavn vlivem Brahmse byla obohacena

prostedky staré doby. Jinak jest to u jednohlasé písn. Její

forma není zastoupena v staré hudb, neb pvod její nesahá

zpt pes druhou polovici XVIII. století. Tu ovšem stará

hudba mohla míti vliv jen na jednotlivosti. Píkladem nej-

lepším jest Brahms, jehož písn rhythmickými kombinacemi,

uvádním církevních tónin a nkterými harmonickými jedno-

tlivostmi na XVI. století upomínají, a formou úpln jsou

moderní. I v duettech Brahmsových lze spatiti patrný vliv

duett Stefaniho a Hándela.

O vlivu staré komposiní techniky na operu jest velmi

tžko mluvit. Kdybychom mli rozhodovati o tom, musili

bychom si položit tyto dv otázky: 1. jest opera XIX. stol.

pod vlivem starých oper pedgluckovských ? 2. jest pod

vlivem jiných forem starší hudb náležejících? Na otázku

prvou odpovdti musíme záporn. Podobn i na druhou

až na malé výjimky. Jak známo, opera se vyvíjela in continuo

pes všechny rzné smry — ímž nepotebovala k svému

obohacení živl cizích. Výjimka ovšem je i zde. Tou jest

nejvtší hudební dramatik — Wagner. On byl z ist dra-

matických ohled — symfonickým zpsobem práce s pí-

znanými motivy — veden k polyfonii. Vedle toho musil

míti zetel k tomu, aby motivy jeho mohly se kombinovati.

Jeho polyfonie pomocí malých motiv podávala mu záruku

nejrznjších variací. Že Wagner uil se tu mnoho od

Bacha — hlavn skálovitému vedení stedních hlas —
zcela leží na snad. Nejvíce starých vliv shledáváme

v »Mistrech pvcích*, jejichž diatonická polyfonie upomíná

na Bacha. Podobn i koloratury pi tení tabulatur jsou

skoro parodií na koloratury Hándelovy, jemuž prý Wagner

píliš naklonn nebyl. Vlivy staroitalské najdeme i v »Tann-

háuseru« (pi vstupu poutník kvintakordové postupy) a ve

sborech »Parsifala«. Podobné vlivy najdeme i u Meyerbeera

v »Proroku« (sbor novoktnc v 4. jedn.), v »Hugenottech«

uvedením chorálu >Eine feste Burg ist unser Gott« a u Petra

Cornelia (»Cid«). Na konci své knihy spisovatel pokouší se

rozluštit otázku, co bude asi po Wagnerovi v opee násle-

dovati. Doufá, že snad bezstarostná buffa Pergolesova aneb

jednoduchá opera Oluckova mže tu vliv míti, aneb že

i starší tanení formy mohou ješt mnoho pro operu

uiniti. Necháme-li dva poslední názory stranou — musíme

oznaiti za velmi pozoruhodný názor prvý (vliv buffy na

vývoj opery). Ku podivu tento názor kryje se s vývojem

našeho nejvtšího dramatika Smetany. On ml v úmyslu

jako poslední své diamatické dílo (dle slov Zeleného) psáti

komickou operu rázu asi »Lazebníka Sevillského*.

Podal jsem tu v hlavních rysech vývody spisovatelovy.

Každý zajisté z toho poznal, že kniha bée se smrem
vdeckým, na pevném historickém podkladu založeným.

Vdeckost této knihy vyzírá i ze zpsobu podání látky, neb

autor mnohdy i širšími technickými analysami svá pozorování

dokládá. Práce tato není ovšem zcela samostatná, etné

vlivy — hlavn rzných spis Spittových, jehož žákem spi-

sovatel zdá se býti — k tomu poukazují.

Jan Branberger.

Koncerty.

Zajímavými osobnostmi a zajímavými skladbami poutal

k sob pozornost druhý koncert komorní hudby 15. února:

milým hostem byl v nm pan Enrico Bossi, skladatel

a virtuos z Benátek, a z domácích našich umlc slyšeli

jsme v komorním spolku skoro po roce zase eské trio,

jemuž pipadá úkol zastoupiti eské kvartetto v dob, kdy

ten umlecký tverolístek je své domoviny vzdálen. Pan Bossi,

jehož skladatelský profil významn u nás demonstrovalo

veliké jeho dílo »Píse písní* zásluhou Knittlovou, objevil

se i v menší skladb zajímavým hudebníkem
; jeho sonáta

houslová z D-dur (op. 117.) nemá sice njaké oslující

pitažlivosti ve svém jádru, ale svou koncepcí, svými vážnými

a pi tom poutavými aspiracemi komorními dovede vzbuditi

zájem. Jmenovit ob stední vty (Scherzoso a Adagio

elegiaco) v pvabnosti své invence a svého spracování do-

cílily nejpíznivjšího dojmu, a ani bujné finále neminulo

se úspchem v ohnivém podání houslového partu prof.

Suchým. Již pi této skladb seznali jsme sympatické stránky

hostovy v oboru reprodukce a pi klavírním partu ukázal

jak výbornou schopnost interpretovati s otcovskou péí své

dílo, tak znamenité ovládání klavíru, a stejn, snad i více

ješt technického umní bylo v jeho he varhanní, když

s bravurným zpsobem své vlády nad kolosem obeznamoval

nás v technicky raffinovaném svém »Studio sinfonico* (vzpo-

mínám jen skvlého dochvilného rozezvuení rychlých chod
pedálových) nebo s poetickou nhou Henseltova »Ave

Maria « nebo s obrovitou Bachovou Toccatou a Fugou po-

danými se vkusnou plastiností.

eské trio hrálo v krajních íslech poadu krásné

Dvoákovy »Dumky« (op. 90.) a Brahmsovo C-moll trio

(op. 101.) Že podalo výkon hodný své povsti, tedy všude

vytíbený a technicky propracovaný, není teba pipomínán"

zvlášt. Více zajímalo nás krásné pojetí obou trií, adequatní

a všude soumrné, pi emž všecky ti nástroje jsou sezpí-

vány, jedním duchem porozumní provanuty, af vyprávjí

klidným tónem Andante z »Dumek«, af rozvíí se v prvním

Allegru Brahmsova tria, a znjí slavnostn ve finálu Dvo-

ákov, af bouí ve finálu Brahmsov — všude setkáváte se

s intimnostmi, které se vám zdají novými a zárove zase

známými: nebof otevírají se tu na svtlo vdomí nitra

tušených taj.

V pátém koncert eské Filharmonie (16. února) byla

sólistkou paní Dadla Škardová, která mže se pochlubiti

znanými spoleenskými úspchy svých dívjších vystoupení.

Nad zpvem jejím nesvítila sice nejpíznivji hvzda hlasové

disposice, ale pes to snaha býti s dva charakterem tak

rzné výkony, jako je Alžbtin zpv v slavnostní síni z Wag-
nerova »Tannháusera« a Leonoina skvlá arie z Beethove-

nova »Fidelia«, zasluhuje povšimnutí
;
pece však radji bych

dal pednost druhému : nebof v nm podailo se z vtší

ásti zachytiti velý jeho charakter, prudce bijící var krve

vzrušené obavami o chot a jistivou tuchou zdaru a též

pekonati do znané míry nevolnost hlasu i sytji tu znjícího,



77

který zejména ve výšce nabyl obvyklého svého plného zvuku

vlivem temperamentu pvkyn, plného ohn, bujícího zpod

masky pelivého hudebního studia arie.

Novinkami byly Em. Chvály symfonický obrázek

»0 posvícení* a K. Bautzkého Rhapsodie z C-moll. Chvá-

lova snadnost pi využití zajímavého a vdného sujetu,

jakým je práv eské posvícení, ke kinematografické, živé

lícni pírody i lidí znova se tu osvdila v plné míe. A co

nad to je zajímavo: její kolorit je velmi realistický, tak že

až pi symfonické skladb se zdá výstedním. Všimnte si

jen rozladné, s malíi ekl bych : rozstíklé, polky pi posví-

censké muzice, která je pec tak drsn pravdivá! Snaha po

pravdivé výstižnosti proniká u Chvály i do barvy a mluvy

tch ástí, které obracejí se více k líení pírody a k vyjá-

dení erotického intermezza ; není tu sladké, prázdné senti-

mentality, nýbrž zdravé jádro a tak souladu mezi všemi

živly k jednot je docíleno. Rhapsodie — mžeme-li viti

neobratnému výkladu v uvedení — je ztlumoením »junáckého

zpvu touhy po volnosti a svobod«. Bylo by potebí jiného

prvodího ve skladb, která patrn tíhne k psychologickému

a v níž cítím se chvti všelicos, pro co nejsem dosti orien-

tován, ježto pi parallelní stavb skladby schází motivaní

nit, a tím celek tíští se ve fragmenty. Nelze neuznali, že

mluví tu autor patrného individuelního nadání hudebního,

který z píležitostí poskytnutých jeho skladbám v síni kon-

certní jist by mohl erpati podnty k snahám dalším. Snad

by také uznal, že nemá nepravdu, kdo naproti esthetice

»nové eské hudby« akcentuje vnitní jednotu a pravdu

umleckého díla, kdežto ona ulpla na vnjšku, na odporu

proti polyfonii, z nhož vyšla. O pravd skladby p. Bautzkého

nemám nejmenší pochybnosti, jen vnitní jednoty, železného

zaklínní celé její klenby postrádám.

Symfonie byla zastoupena v koncert Medelssohnovou

»Skotskou« ís. 3. a symfonická báse Lisztovou »Co lze

slyšeti na horách«, jež neposkytují látky k mnoha pochvalným

poznámkám ve píin pojetí jich panem L. V. elanským,
který celý poad koncertu dirigoval.

Pan Ludvík Lošfák uvedl celou adu svých skladeb

v samostatném, velmi slab navštíveném koncertu 1S. února

poádaném s eskou Filharmonií a panem elanským. Jeho

iniciativa pi akci mladé hudební generace pisoudila mu
pední místo mezi nkolika hlavami, které osud zneuznání

spojil k svépomoci, a dnes, po tyech letech od druhého
koncertu mladých, setkáváme se opt s jeho svépomocným
aktem, vedeným heslem trojnásobn na každém nároží vy-

tištným : »Vlastní silou !« Zdá se, že v echách tedy za tu

dobu se nic nezmnilo. A pece se zmnilo : Hudební
pomry dnešní jsou jiné. To, co ped tymi lety ješt bylo

pojímáno s jistou nepomrnou tragikou boje o umleckou
existenci, co bylo s urputným a bezohledným úsilím, s tuhou

dogmatickostí vrháno do stedu sporu o novou eskou hudbu,

nezdá se již takým. Bylo pirazeno, že tehdy setkali jsme re

s dosti píkrou jednostranností v nazírání na podstatu umní,
jemuž mlo vzejiti nové jitro po Smetanovi, s jistými ideo-

vými sledy theoretickými, striktn formulovanými : vždy
každá víra a tedy také víra ve vlastní umlecký význam

a epochálnost musí vnovati kus svého života vývoji své

dogmatiky. Tehdy bylo to nco nového, sebevdom, v od-

poru proti všem vystupujícího, a bylo nesnadno i nebezpeno
pi neklidu výbojných myslí zabrati se v kritiku theorie

i realisace její ve vzájemn se podmiujícím jejich vztahu.

Snadno byla by se mohla uplatniti výstražná slova ze

Shakespearova »Hamleta«: »Use every man after his desert,

and who should 'scape whipping?« (Jednejte s každým dle

zásluhy a kdo z vás bude ped ranami bezpeen ?) — Dnes
bude to snad aspo z ásti možno.

Souvislost umní se životem akcentoval pan Lošfák po
druhém koncertu mladé generace zvlášt pi své »Písní ví-

tzné« v interviewu, jejž otiskly »Rozhledy« 1898. Ale fakticky

nelze takové souvislosti pi té skladb všude postehnouíi.

Schází mi nutnost toho vztahu, té souvislosti v celém um-
leckém tvoení toho díla ; že tu njaký vztah ideový je, po-

znáte z nadpis jejích pti vt, ale dílo samo není organismem

splozeným v opravdové tžké tvrí muce. Jako sám nadpis

»Píse vítzná. Hudební epos< pro obor hudby má do
sebe nco kontradiktorního, je také vniterný i vnjší spor

mezi ideou a její realisací. Bez pímého doložení se notovým

materiálem nemohu jiti do podrobností, jak bych si toho pál
a poteboval ; musí postaiti nkolik interpretaních parafrasí,

zvlášt když tak podivným zpsobem autor obrátil se tehdy

proti kritice odbornické a žádal o psychologická kriteria

a filosofická. Již samo založení útvaru pro »Píse vitznou«

ukazuje na zetele nehudební, ba pímo literární. Takovou
románovit rozlehlou skladbu mohla jen reflexe vybudovati,

nikoli psycha vzrušená inspirací krutého boje o umleckou
existenci. Kdyby mla zde být pravda, nutný a bezprostední

neprostedkovaný vztah mezi umním a životem — v jak zcela

jiné as podob by se nám musil objeviti ten eruptivní projev

utlaovaného a vítze zárove ! Ale práv tak jako reflexe

0 vlastních hodnotách dodává sebevdomému ješt více

sebevdomí, tak pemýšlení o bhu vlastního života nedovede

zachytit v tónech citový obsah, jehož v tom okamžiku není,

leda snad jen v matném odlesku pohnutlivých vzpomínek.

Tomu odpovídá také parallelní výstavba neorganických vt
1 celé skladby, v níž slyšíte sice namnoze zajímavým zpsobem
vyjádeué stavy duševní, ale jen v piaování, nikoli

v jejich sledu ze sebe rostoucím, organickým vývojem zd-
vodnném a pedchozími stadii podmínném. A propracuje-

te-li se mnohým tím kolotáním týchž psychických pedpo-
klad, všemi peripetiemi, které mají tu nejastji podobu

repetic, dospjete se skladatelem k vítzství a s jistotou e-
káte, že objeví se vám síla jeho individuality muené a pece
vítzné v celém svém vzepjetí a obím rozmachu, který je

attributem prbojník do nových epoch umní — slyšíte ne-

význaný motiv v žesfových nástrojích, petržený dvojitou

vlnou smyc, který není tónem vítzným. Kdyby nikdy

nebyl kivdil autor polyfonní struktue vty, kivdí jí v páté

vt »Písn vítzné«, nebof železná logika vniterné pravdy

umleckého tvoení pímo po ní volá v okamžiku, kdy celý

lovk jásá ve vítzném titanském zpvu nad svtem, který

leží hluboko pod ním. A ješt k té vt : v takovém okamžiku

je psychologickou nemožností, aby si vítz vzpomínal s ta-

kovou obšírností na minulost, jako se to dje autoru. Zdá

se, jakoby nikdy nebyl analysoval svj duševní stav té doby,

jaký nám napovídá slovem »vítzství-. Minulé ve chvíli, kdy

dostihli jsme cíle — a to pec chtl zpodobiti — jen v ná-

ladu vrhá ohlas svj, nikoli dlouhé reflexe. — Snad odpovídá

útvar i výraz skladby individualit skladatelov, ale tím není

ješt dokázáno, že eo ipso musil by význam jeho díla býti

všeobe ný; filosofie umní dospívá k závrm, že jen umlec,

který zkoncentrov.il v sob všecko naladní, všecku kulturu

své doby nikoli nauením, nýbrž vnímáním více i mén v-
domým, který v individualit své umocnil všecko, co je lidem

jeho doby spoleno, je geniem svého umní. Veliké umní
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jeho není osamoceno, ono stojí na podklad, kterým je

(souborn, a nedosti pesn eeno) lidská psycha. Umní,
které nedostatek toho základu chce nahraditi kehkou indivi-

dualitou jedince, není umním ve smyslu sociologickém a

filosofickém, a ješt mén nás oklame, íká-li se mu "národní

umní« a tím hledí se zjednati zevn zdání vztahu jeho

k lidu, který od Wagnera v geniální, spíše visionáské tuše

nežli v písné indukci vdecké slaven je jako pravý a jediný

tvrce.

V ostatních íslech setkali jsme se také se známými. Ob
ouvertury (Es, B) nejsou vlastn ouverturami ; nedostatek

formy je patrný. Nejsme formalisty, ale pec nemyslíme, že

by dílo umlecké mohlo a smlo býti amorfní; nesmí jí býti

báse, plastika, obraz, nesmí jí býti tedy ani dílo hudební.

Jestliže tvar není patrný, nemá vc žádného tvaru, tím mén
tvaru esthetického. Energické rythmy, primitivní, tebas pkná
myšlenka, ani modulace není ješt vším. Ouvertura z Es

nepomrn více se zamlouvá svými myšlenkami nežli druhá,

která spoléhá více na hluných a prázdných instrumentaních

základech. Pi obou stejn jako pi tech "Národních dumách«

(I., 111., V.) zase ten parallelismus stavby nepispívá k jednot

jejich vnjší ani vnitní architektoniky, akoli thematických

pozoruhodností, zajímavých myšlenkových odlesk je v nich

hojná míra. Zdá se mi, že k velikému rozpjetí nestaí síla

skladatelova (soudím i podle "Selské boue*), která v malých

rozmrech skuten dovede nco velmi dobrého, jak ukázaly

>Rispetti« pro malý orchestr.

ekl jsem, že dnes pomry se zmnily. Dnes nebží

již o njakou polyfonii nebo homofonii, dnes je reakce bez-

pedmtnou. Pijímáme rádi každý nový tón — dnes není

-hudebních papež*, kteí by nám jej mohli potlaiti, jak

ješt ped tymi lety se domnívala mladá generace — jen

když má ražbu umní na svém ele. Nejde nám o dogma
umleckého ideálu, jde o jeho konkrétní realisace z vnitního

vývoje umlcova; a ten vývoj podporuje živá práce, nikoli

doktrináské a fanatické sektáství. z.

O jubilejním koncertním veeru »Hlaholu < vybavily se

v nás vzpomínky na všechny krásné iny, kterými spolek za

tyicet let trvání svého pispl na zvelebení umleckého
života našeho. Úastí všech jeho dosud žijících dirigent

na exekuci programu pípadn vyznaeny v pamtním oka-

mžiku tomto jednotlivé fase jeho výkonných schopností.

Na silném koeni mla vzrostlý pevný kmen fysického zdraví

qrenerace, která »Hlahol« uvedla v život a pak hned se

uklidila do reservy. Jan Ludevít Lukeš a Ferdinand
Heller jsou dnes ješt, pes osmdesátku, které v brzku

dosáhne poet let jich života, význanvmi jejími pedstaviteli.

Zvlášt Heller, jen o rok mladší než nezmarnou osobou

svou pro pražský hudební svt tak charakteristický Lukeš,

dovede zaujati místo, kde ped tymi desítiletími stával,

jist a pevn, bez nejmenší závratnosti staroby. Vystoupí-li

po nich na podium Karel KnittI, hned oživují v nás

vzpomínky na »Hlahol* ve výši vrcholných jeho úspch. Jak

KnittI uchopí se taktovky, promuje se zvuk sboru jako se

pod velikými dirigenty prospšn mnívá zvuk orchestru.

Cítíme moc ducha eminentn reproduktivního, který vlévá

do ži! pvc ostrý, životný rhythmus a dovede ovládané massy

strhnouti za sebou silou svého temperamentu. U Josefa
Kliky hned nám napadne zase, že astý styk s "Hlaholem*

uinil jej skladatelem chorických vcí par excellence, jimž

tak asto mli jsme píležitost se diviti. Když posléze ujme

se žezla homo novissimus Karel Douša, máme pání, aby

za nho "Hlahol* udržel se na úrovni slavné své minulosti.

Ze skladeb prvního programu nejde k duhu naší dob ani

Hellerova kadryla, ani sbor Zvonauv, ale ped nedávnem

zesnulého J. K. Knahla tverozpv »Já jsem Slovan«

(pipisovaný omylem Vašákovi) stále udržuje se v pízni pvc.
Kde se sejdou dva tenoristé a dva basisté, hned sáhnou po

tomto sboru, jímž jediným udržuje se jméno Knahlovo ped
zapomenutím dob píštích. A podobn, kdykoli smíšený sbor

chce pochlubiti se parádním íslem, jist volí si pro n
Bendlovu > Zlatou hodinku*. j. b.

Zprávy spolkové.

Jiudební pehled "Prahy a venkova.

3-fradec Králové. Koncerty Filharmonie dne 22. a

23. února. Poad : Bendi : Štdrý den, pro sola, smíš. sb. a

orch. Smetana: Arie z "Tajemství*. Dvoák: Polednice,
symf. báse. Weber-Berlioz : Vyzvání k tanci. Sólisté : paní

J. Schulzová-Maáková, virtuoska na harfu, pí. A. Janová
soprán, pan Ot. Maák tenor, p. F. Kolá bas. Orchestr ítá
60, sbor pes 100 si!. Dirigent Ludvík Knepr. — Kunovice.
Koncertní veer ve prospch chudých žák dne 28. ledna.

Z poadu: Veselý: Slavnostní pochod Slovák, smyc. orch.

Bériot: Koncert z D-dur pro housle (p. erník). Schumann

:

Veerní píse, a Dvoák : Slovanský tanec . VII. pro housle

(p. erník). Lubin : Sextetto z op. »Lucie«i pro housle bez
prv. (p. erník). Dvoák: Rej skítk (sl. erníková). Wie-
niawski: Variace op. 15. (p. erník). Wagner: Pochod,
smyc. orch. — Praha. X. Symfonický koncert akademického
orchestru dne 7. bezna. Dirig. Boh. Vendler. Poad : Bee-
thoven: Ouvertura k »Egmontu«. Mozart: Symfonie Es-dur.
Novák: Ranoša. Zakletá dcera. Ballady pro smíš. sb. s orch.

Rimskij Korsakov : Sbor guslar z pohádky ><Snguroka«.
Vendler: Kobda. Smíš. sb. s orch. Sbory provedou: ^Akad.

pv. sbor a ov. spolek »Lukes«. — Veer srb. sp. »Šuma-
dija« dne„ 27. ledna. Z poadu: O životu a psobení sv.

Savy (p. Šopojevi). Hymna sv. Savy (Akad. pv. spolek).
Smetana: Arie z "Libuše* (si. GerbiovaV Godard: Au
matin, a Smetana: Furiant (sl. Sedlákova). ajkovský: Sere-
nada »Don Juan« (p. Nikolov). Bruch: Koncert IL Vieux-
temps : Ballade polonaise (p. Stojanovi). lenko : Što utiš
srbine tužnv« (Akad. pv. spolek). — Veer zpv. spolku
»Slavoj« v Karlin dne 1. února. Dirig. Ant. Rychlík. Z po-
adu: Blodek: Pochod, muž. sb. Vogner: Sousedská, žen.
sb. s prv. Paukner: Prášilové. Malát: Nár. písn esko-
slovanské, muž. sb. Pospíšil : U muziky, muž. sb. — Kon-
certní zábava Hlaholu Vinohradského dne 15. února. Dirig.

K. Sebor. Z poadu: Liszt: Sbor ženc z »Vysvobozeného
Prométhea-, smíš. sb. s prv. klav. Bendi: Cikánský párek,

žen. sb. s prv. klav. Procházka : Návrat a shledání, muž.
sb. s prv. Malát: Kalino, smíš. sb. Palla: eské tance
ada II., muž. sb. — Veer zpv. sp. »Lukes* na Smíchov
dne 10. února. Dirig. B. Vendler. Z poadu: Vendler: JKytice
písní troubskvch, smíš. sb. ehák : Polka, a Zvona : Žárlivý
basa, muž. sb. — "Prostjov. Koncert žen. pv. jednoty
»VIastimila* dne 25. ledna. Dirigent E. Ambros. Poad:
Procházka: "Stesk* a "Sluneko < a Rutte: Vojáci, žen. dvoj-
zpvy. Dvoák: Z klav. kvinteíta A-dur op. 81. Dumka a

Furiant. (Salonní kvartetto a p. Ambros). Foerster: »Orá*
a Palla: >Vrták« z es. tanc, muž. sbory (»Orlice«). Hraz-
díra : Hanácky psnike (sl. Z. Sttidnaova). Bendi : Zlatá
hodinka, smíš. sb. ("Vlastimila* a »Orlice«). — Koncert muž.
zpv. sp. "Orlice* dne 26. ledna. Dirig. E. Ambros. Poad:
Ernst: Koncert Fis-moll pro housle (p. Jar. Kocian). Tova-
ovský: "Vlasti*, muž. sb. Kocian: Dumka, a Ševík: eský
tanec (p. Jar. Kocian). Bach : Andante a Bourrée, a Sarasate

:

Romanza Andaluza (p. Jar. Kocian). Kížkovský: Utonulá,
muž. sbor. Paganini: „Koncert D-dur (p. Jar. Kocian). —
"Píbram. Koncert "eské Filharmonie< dne 22. února.
Poad: Dvoák: "Karneval . Smetana: Z eských luh.
Dvoák : Symfonie D-dur. Dvoák : Slovanské tance. Rossini

:
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Vilém Tell. Ouvertura. — Dne 23. února. Dvoák: »Stabat

Mater«. Pro sola, sbor, orch. a varhany. Sbor: sesílený sbor

dkanského chrámu Pán v Píbrami. Ovch. : eská Filhar-

monie. Dirigent: Boh. Fidler. — Slaný. Hudební a reci-

taní veer sp. » Palacký*. Poad: Kubát: ím srdce. (Kvart,

klubu velocip.) Novotný: Kruh lipických písní I. (Dámy pv.
školy Manšingerovy jednohlase.) Recitace (p. K. Manšinger).

Bendi: Zrazená a Vy vroucí písn (sl. B. Vernerova). Slavík:

Tam v dáli (kvart, klubu velocip.). Novotný: Kruh libických

písní II. (Dámy pv. školy Manšingerovy jednohlase). Bendi

:

Starý bodlák. Dvojzp. Recitace (p. K. Manšinger). Malát:

Zpvy lidu eského. Trojzp. — Tábor. Ženský sp. Zora
provedl dne 16. února proston. zpv »Andulka« od Rom.
Nejedlého. Regisseur: red. G. Toužil. Sbory nastudoval a

ídil : Frant. Mathy. Prvod klav. : pí. M. Procházková. —
Turnov. Klub eských velocipedistu porada dne 23. února
koncert ve prospch rodin po mosteckých zahynulých. Spolu-

úinkují: pí. A. Kalfusová, sl. N. Kolihova a pp. td. Tregler,

Jos. Kuhn, lenové hud. kvartetta pp. O. Gregora, K. Štika,

K. Dražil a Jar. Haase a orchestr p. H. Dražila doplnny
leny zpv. spolku. — Vlašim. Pv.-hud. veer »Sokola«

dne 22. února. Sborm. p. K. Hodík. Poad: Pioslov. Bendi:
Chorál národa eského, muž. sbor. Paukner: »Ta rosa lásky

žhavá . . .«, žen. sbor. Hodík: »Vzpomínka «, pro klavír.

Hodík: »V beznadji«, melodram. Paukner: »V hajeku
svtlém*, žen. sbor. Bendi: » Válená*, muž. sbor. Maier:
Fantasie pro klavír. Bubela : »Zlatá pravidla života«, muž.
sbor. Bažin: »Kižáci na moi«, smíš. sbor. — Žamberk.
Hudební veer Zábavního spolku dne 16. února. Poad:
Bakora: Jubilejní ouvert. pro orchestr. Ríhovský: Lásky
máj, píse pro soprán a alt s pruv. klavíru. Malát: Kterak
já nemám lítost mít, Už mou milou, smyc. kvartet. Weis

:

Blafácké, písn s pruv. klavíru. Skalický : Koncertní polka pro
flétnu s piv. orch. Smetana: Smíš. sbor (5. výst. 1. jedn.)

z »Hubiky«. Dvoák: Slovanský tanec ís. 8. pro orch.

Dopisy.

2 Brna. K nejzajímavjším produkcím hudebním náležel

poslední koncert filharmonického spolku Besedy Brnnské,
dne 2. února poádaný, v nmž slyšeli jsme paní Naíiu
Menšíkovou. Zajímavým byl již tím, že jsme zase jednou
seznali vynikající koncertní pvkyni, což bývá u nás ídkým
zjevem. Zajímavost nabyla však významu výkonem samým,
na kterém mohli mnozí studovati, jak zní zpv všem poža-
davkm umleckým odpovídající. Povst, která pí. Menší-
kovou pedcházela, doložena byla jejím výkonem jak po
strance zpvní techniky, výsledku to znamenité školy, i co
do pednesu, jímž tlumoí nám skladby s obdivuhodnou
vrností vzhledem k jich charakteru. Tu dlužno na prvním
míst jmenovati nový cyklus Vítzslava Nováka, Melancholie,
z nhož zapla pí. Menšíková nkolik ísel. O cyklu Novákov
bylo v »Daliboru« již zevrubn promluveno, takže tenáové
o významu jeho s dostatek poueni jsou. Dlužno tedy po-
dotknouti, že ne snadnou úlohu svou, kterou na se vzala,

zjednávajíc novému, významnému dílu našeho Nováka pdy
a porozumní, plní s úspchem a výsledkem co nejlepším.
Pes to, že Novákv cyklus »Melancholie« nenáleží k onm
skladbám, které širším obecenstvem po prvním poslechnutí
ocenny býti mohou, žádajíce hlubšího studia, docílila jimi

paní Menšíková oduševnlým pednesem nepopiratelného
a i veškerou místní kritikou uznávaného úspchu. Teba byl
potlesk, který se po francouzských »Bergereítách« rozléhal
dvoranou, daieko intensivnjší, pece byl dojem Novákových
písní hlubší. Z »Melancholií« zapla pí. Menšíková »Pod
snhem«, »Jezera«, »Noní, fialy« a »Noci«. Od ruských
skladatel pednesla písn ajkovského, Arenského a Cuie.
Že skvostn a roztomile zárove zapla francouzské »Ber-
geretty*, bylo již napovdno. Umlkyni doprovázel na klavíru

sbormistr Besedy p. R. Reissig, ímž se jejímu výkonu do-
stalo rámce co nejlepšího. — Druhou sólistkou koncertu
byla sl. Markéta Volavá, talentovaná virtuoska na klavír.

Zahrála Chopinovu Fantasii F-moll s náležitým porozumním
a Moszkowského valík op. 34. s plným úspchem. Zavd-
ila se nám i Novákovými Serenadami, a bychom si tu

ohnivjšího pednesu byli páli. Obma damám bylo se za

hojný potlesk pídavky odmnili. — Beseda zapla jako

úvodní a poslední íslo programu Pickúv
>
Jarní veer'

a Vendle.ovu »Koledu-, s-bory již astji ocenné a vždy

vítané. Pedneseny byly ízením sbormistra p. Rud. Reissiga

co nejpelivji a pijaty byly velmi vdn, o emž svdila
hojna pochvala, které se provedení dostalo. V poslední dob
mli jsme nkolik velmi zajímavých operních pedstavení

;

a též významných. Jmenujeme nejprve Smetanovu ' Gertovu

stnu <, která loni poprvé na našem jevišti se objevila a jejíž

krásy astjším provedením obecenstvo ovšem teprve nále-

žité oceniti muže. Proto pimlouváme se za to, aby podobna
významná díla nemizela na dlouhou dobu z repertoiru. T-
šilo nás, že úlohu Voka zpíval pan Komarov; provedl ji

s takým úspchem, že nuceni jsme k poznámce, aby mu
vbec svovány byly první barytonové úlohy. Je s podivem,

že se tak dávno nestalo. V ostatních úlohách vynikli pan

Bochníek (Jirka) a pí. Skálová (dcera Michálkova), oba nej-

pednjší lenové našeho divadla. S plnochvalou jmenovali

musíme i p. Pivoku, jehož Rarach je jak pvecky, tak he-

recky pozoruhodným výkonem. K nejzajímavjším pedsta-
vením náleží dvojí provedení Bizeiovy »Carmen* poprvé
s pí. Skálovou, po druhé s pí. Kettnerovou-Veverkovou j. h.

v titulní úloze. Pí. Skálová zpívala z ochoty za onemoc-
nlou pí. Pivokovou, byvši za to požádaná. Proto i kdyby
výkon její nebyl vyhovoval požadavkm úlohy, bylo by velmi

nemístno bývalo, odsuzovali jej, jak se v jedn m referáte

skuten stalo. Avšak to nemusí pi. Skálovou nikterak mrzeti,

nebo nad všechnu pochybnost bylo zejmo, že referát ten

psan byl referentem naprosto nehudebním — snad pouze
proto, aby rubrika "Divadle v list vyplnna býti mohla.

Hudebník musil o výkonu pí. Skálové pravé proto, že úloha

Carmeiiy v její obor nespadá, jen s respektem mluviti. Ne-
lichotíme tu ani za mak. Zpvn oyla Carmen pí. Skálové
— až na jednu výjimku z dívjších let — nejlepší, jakou

jsme na našem jevišti slyšeli. Proto docílila celého úspchu
tam, kde dominuje podání zpvní. Kde toto nabývá významu
dramatickým podáním — jako pi tanením popvKu v 2.

jednaní, pi pípitku Escaniiilovi a pi výkladu karet — tam
byl celkový výsledek ponkud slabší. Ale s plnou chválou

zmíniti se musíme o posledním jednání, kde právé herecká

stránka dominuje. Don José p. Bochníckuv byl asi nejlepším

výkonem, jak po stránce pvecké, tak i herecká v této úloze

na našem jevišti. Herecky byl zejmým onen boj, který pod-
stupuje jeho vle proti démonickému ovládání svdnou ci-

kánkou, boj, v kterém podléhá proti své vli. V posledních

dnech vystoupila tu v úloze Carmen j. h. pí. Kettnerová-Ve-

verková. Výkon její v této úloze byl vzácným požitkem. Jet

známo tenám »DaIibora<, jakého úspchu docílila pí. Ve-
verková práv v této úloze na Národním divadle pražském,

jehož vynikajícím lenem po léta byla. Proto staí pozna-
menati, že nevíme, emu se více tiiviti, zda skvostnému vý-

konu pveckému, nebo etnými, vždy odvodnnými pod-
robnostmi vyšperkovanému výkonu hereckému. Pí. Veverková
vystoupila ješt v úloze Kái v Dvoákov opee »ert
a Káa«. Tu povaha úlohy ovšem sama zpsobuje, že he-

recká stránka vystuje do popedí a byla pí. Veverkovou také

s plným zdarem provedena, bez nemístného, tu snadného
pepínání. V »Carmen< zpíval Escainilla p. Komarov, a sly-

šeli jsme tu úlohu u nás poprvé v podání, které asi po-
vaze její nejvíce odpovídá. V podání pana Komárova
nebyla akcentována pouze tlesná síla proslaveného
toreadora ; celá úloha byla provedena s noblessou vlastní

tm, kteí vítzí také duševními kvalitami, což ve spojení s cen-

ným výkonem zpvním se nám velmi zamlouvalo. Ko-
nen zmíniti se musíme o dvojím vystoupení výborné naší

pvkyn sl. Vlasty Boubelovy v úloze Lidunky, v Blodkov
»Studni« a v úloze Aninky v »arostelci<. Že nám byl

výkon slenin milým požitkem, neteba podotýkati. Hudebn
vynikaly výkony její tím, že nenesly stopy kvapného nastu-

dování, jak asto se dje; naopak provedeny byly ve všech

podrobnostech s naprostou pesností, která byla ovšem i vý-

sledkem pelivého hudebního vychování slenina. Mimo to

svdí ob jmenované úlohy jak hlasu, tak i temperamentu
sleny Boubelové, takže i co do effektu po stránce zpvní
i herecké docílila úspchu dokonalého. —v»—
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Rzné zprávy.

* Dne 14. února skonal na^Král. Vinohradech pensiono-

vaný kapelník a sbormistr Národního divadla August
Vyskoil, dosáhnuv vku ne celých padesáti let (narozen

5. srpna 1852 ve Vamberce). Sympathická, skromná osobnost

jeho zakrývala na venek, jak vydatnou složku ml pražský

hudební život v nm za as, kdy byl ješt v plném dosahu
svých fysických sil tžkou nemocí ped temi lety docela

podrytých. jako uitel rituálního zpvu na konservatoi, jako

dirigent vinohradského Hlaholu, jako iditel kru v ruském
kostele a uitel na Pivodov operní škole zamstnával se

pobon vedle hlavního povolání svého, které pes to, že

vyerpávalo druhdy až do krajností celou jeho energii, ne-

bylo s to, aby po hmotné stránce zabezpeilo mu existenci

v našich drahotních pomrech potud slušnou, že by mu
byla inila zbytným shon po mimoádných výdlcích. Nebylaf

(aspo za prvních let Národního divadla) gáže jeho jako

sbormistra vymena dost vysoko na muže, který povšechným
vzdláním, jazykovými znalostmi — tchto nabyl Vyskoil
hlavn v Nizze, kde byl u známého mecenáše bar. Derviesa

závove s Bendlem — prokazoval divadlu skryté služby i nad

meze vytknuté psobnosti. V mezích tchto byl Vyskoil

silou pímo neocenitelnou. Již absolutním sluchem svým,

který ani o komína se nezmýlil, když ex abrupto udávati

ml pesnou intonaci, byl vyvolen pro úlohu sbormistra.

Vedle praktických kvalifikací byl to také v divadelní psob-
nosti nezbytný, dost tžce nabytelný takt, kterým dovedl se

Vyskoil uiniti sympathickým podízenému sboru. Schop-

nost spoiti asem je nejvtším tajemstvím úspchu všech

divadelních píprav. Ale pi práci s hromadnými initeli má
ješt zvýšený význam. Je známa nechu sborových tles ke

zkoušení. Neslyšel jsem nikdy, že by byly dlouhé, namáhavé
lekce náš sbor zvlášt nadchly, ale také ne, že by byly pod
Vyskoilem staly se mu nesnesitelnými Proto zpívalo se za

jeho režimu »s chutí úsilovnou«. Hlavn v dobách, kdy ml
Vyskoil chor dotován svžími hlasy, slýchali jsme s jevišt

vokální souzvuky, jimž co do šavnatosti a vervy v pednesu
stží bylo lze nalézti rovny. Ponvadž všechno neomyln
pevn »sedlo« ve sborech, byvši jim vpraveno nenásilnou,

hravou methodou, dopadávaly nejen hudebn, ale i d r a-

maíicky chorické partie velkých oper na jevišti zpsobem
skvlým, jenž nijaké konkurenci nebyl by podlehl. Jen jeden

konkrétní píklad tu chci uvésti — sbory v »Lohengrinu«.

V prvním jednání pro tžké vstupy pi píjezdu gralského

rytíe nikdo se neohlédl ze sboru po kapelnickém pultu a

tato jistota, která umožovala libretem zamýšlenou akci

choru a scénickému obrazu propjovala úinek pímo ne-

odolatelný, uvedla v nadšení nej krititjší cizí hosty, kteí

byli pítomni prvním pedstavením Wagnerovy opery na

našem divadle v r. 1885. A mohutný dvojsbor v druhém
jednání pokaždé tak elektrisoval, že na každém jiném divadle,

kde událo se mi setkati se s »Lohengrinem«, musil jsem
pohešovati explosivnost tohoto habinetního kousku Vysko-
ilovy dovednosti, a kdykoli pozdji slýchal jsem jej s našeho

jevišt, litovati jsem musil, že pevná ruka výborného vdce
zemdlela a v neinnost upadnouti musila díve ješt, než

zcela ochrnula ji neúprosná smrt ... j. b.

* Vyuování rituálnímu zpvu na varhanickém oddlení
pražské konservatoe sveno bylo po úmrtí Vyskoilov
p. O n d e j i Horníkovi, iditeli kru v Karlin.

* Družstvo Národního divadla bude míti zítra dne 23.

výroní valnou hromadu. Pedmtem zprávy jednatele pana
dra Marka bude vylíení výsledk akce na zízení druhého
es. divadla v Praze a obrana proti nkterým útokm na
Družstvo v brožurce »Osmnáctý rok Národního divadla* vy-
dané nynjším iditelem p. Gustavem Schmoranzem.

* Kapelník F r a n z B e i d 1 e r, ze paní Cosimy
Wagnerové, pesídlí se po letošnícíi slavnostních hrách
z Bayreuthu do Prahy, aby tu zaujal místo prvního kapel-
níka pi nm. divadle.

* P. Hartmann von an der Lahn-Hochbrunn,
knz ádu minoritského, narozený r. 1863 v Salurn v jižním
Tyrolsku vzbudil tento týden pozornost hudebního svta
trojím provedením císai a králi Františkovi Josefovi I. vno-
vaného oratoria - St. Franciscus« ve Vídni. K provedení do-
stavil se sám dedikát-panovník, který tu poprvé za své
dlouholeté vlády okázal se v hudební produkci. (Jak známo,
neoddává se z žijících len panovnické rodiny nikdo p-
stní hudby. Vlada sám pijal ped lety dedikaci osmé sym-
fonie Brucknerovy, avšak na pozvání skladatele a dirigenta

Richtera nepislíbil svou pítomnost pi prvém provedení.)
Vedle tchto nejvyšších auspicií pomohla P. Hartmannovi
i klerikální agitace k docílení jisté sensace, která ovšem po-
dobá se dosti oné, jež ped dvma lety tropena byla s Pe-
rosim a z níž všechno tak brzy vystízlivlo. Vídeská kritika

vytýká práci P. Hartmanna nedostatky techniky a nejbene-
volenínjší ást její piznává jí nejvýše jen etnickou cenu,

o kterou prý autorovi také spíše šlo, než o esthetický úinek
formálního díla umleckého. Autorem textu je biskup G. A.
Ghezzi. P. Hartmann složil loni oratorium »St. Peírus« na
slova kardinála Parocchiho (nejzávažnjšího kandidáta pa-

pežské stolice), jež bylo provedeno v Petrohrad. Vídeský
»úspch« uiní prý jej nástupcem Preyerovým v kapelnictví

u sv. Štpána ve Vídni.
* V Berlín zemel iditel dvorních divadel tajný rada

Henry Pierson. Byl zprvu knihkupcem v Drážanech
a nakladatelem dl intendanta hr. Hochberga, který, když po
Hlsenovi povolán byl v elo dvorn. divadel berlínských, do-

sadil jej na místo »intendanturního iditele« a uinil si z nho
svou pravou ruku. Pierson byl výteným finanníkem, emuž
nasvduje, že ústavy sob svené pivedl po velkých de-

ficitech pedchdc do stavu aktivity. Zvláštní péi v-
noval opee, kterou znamenit oživil jak co do repertoiru,

tak co do reprodukce. Od nho vyšel také zákaz zdvihati

po aktech oponu, aby umlci mohli podkovati se za potlesk

obecenstvu. S naším divadlem míval Pierson asté styky

a vyslovoval se vždy s chválou o režimu Šubertové. Zaji-

mavo je, že pt dní ped úmrtím Piersonovým hr. Hochberg
podal demissi, pro niž bude míti nyní sesílené dvody.

* Bizetova »Carmen« dožila se v Komické opee paížské
Q00. provedení. Není druhé moderní opery, která by poho-
nositi se mohla tak vysokou cifrou svých pedstavení v dob
27 let. (Premiéra byla dne 3. bezna 1875.)
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M1LOS TRNÁCTÝ:

Z japanské hudby.

Živý zájem, který v poslední dob vyvolal Japan,

ml pirozen za následek bedlivjší studium japanské

kultury, japanského umní, z nhož mnohé oplodující

elementy peneseny byly na pudu evropskou. Kdežto

díve trousily se k nám pouze nespolehlivé a povrchní

zprávy turist, opírají se dnes všecka sdlení o pesná,

odborná studia vdecká, více mén cenná pro kulturní

historii vbec. O národohospodáských pomrech Ja-

panu bylo už u nás mnoho napsáno, rovnž o jeho

literatue a výtvarnictví. Mén známou zstala doposud

japanská hudba.

U všech národ existuje víra v moc a úin hudby.

Konfucius byl prý kdysi hudbou tak pohnut, že po

ti msíce nepožil pokrmu. Povst Orfeovskou mají

i Finové a Birmani v jisté variaci. Svatý Augustin,

když pišel do Milána a uslyšel zpv, ekl: »Zvuky

linuly se v mj sluch, pravda kapala do mého srdce

a pocit zbožnosti petekl v slzách sladké radosti. « Ale

zcela jinak je tomu v Japanu. Japanec nezpívá skorém

nikdy. Potebuje-li hudbu a zpv, najímá si slepé

hudebníky a zpvaky. Jinak hudební požitky obstará-

vají v domácnosti ženy. Sintoism a budhistické obady

pisply vbec málo k rozvoji hudby.

Hudba není domácím umním japanským. Se

znanou uritostí lze tvrditi, že pišla z íny pes

Koreu do Japanu. O tom, jak se touto cestou vytváila,

jakým vlivm a obmnám podléhala v Japanu samém,

nedostává se uritých zpráv. Proto nezbývá, než pojí-

mati ji tak, jak jeví se dnes.

Pedevším nkolik slov o hudebních nástrojích

a systému notovém.

Japanské hudební nástroje podrobn popsal dr.

Múller v »MittheiIungen der deutschen Gesellschaft fr
Nátur- und Volkerkunde Ostasiens« a Pigott ve spo-

lenosti anglické. Z tchto doklad vysvítá, jak nedo-

statené jsou nástroje japanského hudebníka. Pigott

praví na jednom míst : » Pozorujeme-li sporé struny

japanských nástroj a jimi vázanou a podmínnou
techniku i nedostatenou znalost stupnice u Japanc,

musíme piznati, že je docíleno podivuhodných vý-

sledk.* (Ovšem pozdji Pigott podotýká,, že japan-

skou hudbu s evropskou vbec nelze porovnávati.)

Pokrok v hudb dopluje a zlepšuje neustále hudební

nástroje i notový systém. I japanské hudební nástroje

jsou schopny dalšího vývoje. Vezmme na p. kot o,

královnu japanských nástroj, dejme jí vtší objem

tón, pístupnjší ovládání a dostaneme moderní pedá-

lovou harfu. V jiném smru vývoje dává koto náš

klavír. Nebo vezmme japanské flétny u porovnání

s našimi. Na p. hichiriki (dle Pigotta jistý druh

pikoly) a nástroj, používaný od pouliních prodava
peiva k pivábení dtí, jenž zachoval si dosud svj

ínský charakter, a máme naši hoboj. Biva a samisen
(dle Pigotta nástroj gejš, žebrák a píznaný nástroj

divadelního orchestru) podobají se úpln naší kytae,

mandolín ^a serenádovým nástrojm vbec. Nebo

gekin lze úpln porovnati s naší citerou, kokyn
s našimi houslemi atd., šos naším harmoniem, ša ku-

li ach i s píšfalou. Ohledn bicích nástroj se nám

Japanci skorém vyrovnají. Taiko, kako a tsuzumi
zastupují náš velký a malý buben, majíce obyejn
v orchestru nad jinými pevahu. Jak historie uí, zna-

mená pevaha bicích nástroj vždy primitivní stupe

vývoje, jehož vtší výše vyznaena je vtším bohatstvím

nástroj strunových.

Ohledn pvodu hudebních nástroj nutno míti

za to, že pocházejí z íny, nebo jednotlivé nástroje

japanské existují skuten v ín, odkud byly do

Japanu nepochybn peneseny a bhem asu zdoko-

naleny. Japanské nástroje jsou celkem úplnjší a honosí

se oproti ínským mkím tonem.

Notový systém jest u Japanc velice nedostatený

;

udává nejvýše íslo struny, otvor (u flétny), polohu

ruky nebo prstu, ale ne jméno tonu. Oznaení hodnoty

chybí pravideln. I obratný hrá musí skladbu prve

slyšeti, než ji sám mže reprodukovati.

Melodie rzných národ liší se užíváním stupnic.

Stupnice dle našeho pojmu je ada znn (v rámci

oktávy), jež pomocí intervall velké a malé sekundy

sestaveny jsou v dur a moll. Pozorujeme-li tyto ady
u nkterých národ, poznáme, že neobsahují všecky

stupn. Nkteré chybí úpln, proež o » stupnici « dle

našeho pojmu tu vlastn nemže býti ei.

Jednotlivé jejich stupn nezávisí toliko na pi-

rozených zákonech, nýbrž i na theoretickém bádání
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a národním vkusu. Mnozí divocí kmenové mají ady
pouze o 5 nebo 6 tonech. Finské písn pohybují se

jen v 1—5 tónech. Eskymáci naproti tomu užívají

diatonické stupnice, nkdy i do konce chromatické.

Valaši a Uhi mají

a, h, c, dis, e, f, gis, a.

Stará italská stupnice zní

:

e, /*, g, a, h, e, d, e.

Ve Švýcarsku v Rauer de Vaches

:

c, (/, e, fis, g, a, h, c.

V Sibii:

a, e, g, a.

Na Kamatce

:

gis, h, cis, d, (e, f, g, a),

a, Ji, cis, d, e, fis, g, a.

Pozoruhodné jsou stupnice starých ek. Lyra

Orfeova ladna byla na e, a, h, e, sedmistrunná lyra

Periandrova na e, f, g, h, c, d, osmistrunná Pytha-

gorova lyra na e, f, g, a, h, c, d, e; pozdji pi-

stoupila k tomu chromatika h, c, cis, e a nejposléze

tony enharmonické : h, his, c, e. V ase rozkvtu mli
ekové na každém tónu jednu stupnici

:

c — c lydická,

d— d frygická,

e — e dorická,

f— /' hypolydická i syntolydická,

g— g hypofrygická i jónská,

a— a hypodorická i áolská,

h — h myxolydická.

Plato odsoudil stupnice f
—

f a /* — h jako píliš

mkké. A akoliv Frynis již r. 457 p. Kr. zavedl lyru

o 9 strunách, zstala pece k doprovodu zpvu osmi-

strunná v užívání.

V Asii lze rozeznávati ti hudební okresy : ínský,

arabsko-perský a indický.

Viellach tvrdí, že ínský hudební systém je star-

šího pvodu než staroecký, jenž prý Pythagorem

z Cíny byl pevzat. Je mimo pochybnost, že za pra-

starých as byla ínská hudební vda ve velkém roz-

kvtu. Ale ne snad neprávem praví Kiesewetter : » Pro

umní práv zkvétající je to vždy špatným znamením,

jsou-li theoretikové díve u cíle než praktikové. V pe-

kinské bibliothéce nalézá se okolo 500 rzných dl,

jednajících o hudb. A jak theoreticky byla dležitou,

tak prakticky zstala úpln bez ceny : hrubá, barbar-

ská, jsouc pouze emeslem nevzdlanc a mrzáku. Již

r. 2700 p. Kr. zavedl Ling-lun, ínský Pythagoras

stupnici c, d, c, g, a, Jmi, šo, Teaku, chi, oo, go, solmi-

saci ían, která pozdji princem Tsayyu na 7 ton
byla rozšíena. V praxi však zstalo doposud pouze

prvých pt v užívání, zatím co ostatní slouží toliko co

tóny výpornocné. Karel Engel, jenž byl prvním autorem

velké knihy o hudb všech národ, nazývá tuto pti-

stupovou adu »pentatonickou« na rozdíl od naší

diatonické.

Oproti tomuto stavu pi analyse asi 200 japan-

ských melodií nalezl dr. Dittrich ti rzné stupnice:

d — d, e — e, h — h,

ásten pentatonické, ásten s tóny výpomocnými.

U nkterých písní nemohl pijít Dittrich k žádnému

výsledku, což se dá snadno vysvtliti ídkým užíváním

nkterých stupnic, nebo chybným psaním. Nejvíce ja-

panských skladeb posledních dvou až tí století pohy-

buje se v adách e — e a h — h, kde druhý stupe

tvoí vždy malou sekundu k tonice.

Co do genr, rozeznává se v Japanu hudba dvojí

:

klassická — gagaku,

populární — zakugalu;

gagaku pohybuje se v adách d — d. E— e vyskytují

se ve skladbách z r. 1649. od Yatsuhaši (Beethovena

Japanu) a ada /* — h v novém populárním genru

nagauta.

Rythmus u všech národ vyvinul se pi tancích.

Pi zpvech (vyjímaje ty, jež sloužily k doprovodu

tance) musil býti textu pizpsoben rythmus proso-

dický, našemu pojmu o taktu úpln odporující.

Naproti tomu u tanc je vždy znatelný rhytmus,

který lze dliti ve 2 nebo 4 ásti. Ale pece sebe

muzikálnjší Japanec taktu nezná. Dittrich míní, že

poítají pouze: jedna a jedna. Ale cit pro rhytmus

je u Japanc velmi vyvinut. Nejtžší synkopy taiko

a kako provádjí s takovou precisností, že i v evrop-

ském hudebníku budí úžas. Též akcenty pi drnkání

jsou velmi znatelný. Ale ostatní pojmy dynamické, zdá

se, že neexistují.

Picházíme k melodii a harmonii.

Hudba u starých národ zaínala jednohlasou a ne-

opustila toto stanovisko pes vývoj ve smrech jiných.

Jest pravdpodobno, že ani u starých ek nedly se

harmonické pokusy, ponvadž se Aristoteles táže : » Pro
se užívá toliko konsonance oktávy?« Hudba taká, bez

zpvu, bez básnického slova, ovšem byla chudá na

formy a stží by se z ní velká umlecká díla byla
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mohla vyviiiouti. Jen spojením se zpvem a poesií

mohou vzniknouti objemnjší díla umlecká, jako

písn a hymny, nýbrž i zpvy celých tragedií. V lithurgii

ímsko-katolických chrám nalézáme zbytky tohoto

antického recitativu. V Japanu je práv recitativ v nej-

vtším kvtu. Urité ásti vypravování hanašika, ped-

nesy hrdinských zpv s prvodem bivy, pedehry

k tanci, vyhlašování císaských edikt, jsou skuteným

recitativem. Slova jsou tu vždy hlavní vcí a hudba

hraje vždy druhotnou úlohu. Japanec netáže se po

skladateli písn, ale po básníkovi textu. V tom ohledu

existuje v Japanu též celá ada typických forem, dle

nichž se komponuje. Yatsuhaši vymezil nkterá pravidla

pro vnjší formu a jeho komposice platí ješt dnes

za modely.

Harmonie dle studia Dittrichova vbec japanská

hudba nemá.

I z tchto kusých poznámek lze si udlati pojem

o nízkém stavu japanské hudby. V dob nejvtších

pokrok hudebních v Evrop odehrává v Tokiu japan-

ský hudebník nejprimitivnjší melodie a tápe znovu

po cestách, jimiž evropská hudba kráela už dávno

ped staletími ....

Nové hudebniny a knihy.

Emanuel Jaroš : Adagio a Allegretto grazioso op 1.,

R. Robitschek : Menuetto op. 10. (Vydání Mojmíra Urbánka.

Po K 1-20.)

Dva absolventi Dvoákovy komposiní školy pedklá-

dají poprvé veejnosti ve tyrruní úprav svá díla. R. Ro-

bitschka menuet výslovn oznaen jako arrangement orche-

strálního originálu
;
piecy Jarošovy jeví se, není-li již roucho

orchestrální jich pvodní a vlastní, pro n aspo zcela zp-
sobilými. Již ta zevnjší stránka, ten klavírn-orchestrální

sloh, pkn, pln znjící a ne nesnadný i v p. Jarošových

skladbách dokonce velmi snadný jeví píbuznost s mistro-

vými teba legendami a s jinými tyrruními vtami. Užší

ješt jsou vztahy, vížící myšlénku hudební i zpsob jejího

zpracování našich debutant k dílu Dvoákovu. Jsou v té

píin od svého mistra naprosto ješt závislí. Vlastní ráz

nejeví se dosud nikde. Ale jeví se zato veskrze v obou
dílech zdravé hudební myšlení, pirozené, nestrojené záro-

ve myšlení výbornou školou vzdlané v té míe, že rozvoj

myšlénky, její další evoluce i její sepjetí s myšlénkou další

i zase návrat od myšlénky jedné ku pedchozí dje se beze

stopy namáhavého hledání a tápání, jist, prost a pirozen
;

práce jednoduchá, solidní a všednosti se obiatn vystíhající,

jež pkn plyne a vždy poutá — skladby, jež možno s ne-

skaleným požitkem ve chvíli oddechu si bez námahy pehrá.

Šastn zachycené reflexy z bohatého zdroje svítivosti Dvo-
ákova umní, které pijmeme zatím rádi, v dve, že pkn
ovládaná forma naplní se asem individuelnjším obsahem.

K. Hoffmeister.

Karel Kovaovic : »Voraky z opery »Psohlavci«.
Pro smíš. sbor s prvodem klavíru na tyi ruce. Nákladem
Mojmíra Urbánka. Cena partitury 2 K, jednotlivých hlas 30 h.

Veliká popularita Kovaicových »Psohlavc<', teba jich

umleckou cenu shledáváme ve stedních výjevech, plných d-
myslné práce s píznanými motivy, založena je pece hlavn
chorickými vložkami. Tyto sice z dramatického ohledu jsou

spíše závadou než nutností v rámci opery, ale, a pirozen ne-

zrychlují tempo akce, dovedou-li svou muzikální živostí upoutati

tak, jak se to dje v našem pípad, zde nad to ješt umístny
jsouce zpsobem pravdpodobností nikoli neodvodnným,
pomáhají vytlaiti úspch do vtší ješt výše. »Voiaky« —
tak zove se na Chodsku rej o masopustním úterku — jsou

scénou do sebe uzavenou, která nic netratí na své hudební

úinnosti, je-li vyata z celku a bez barevného pídavku je-

višt s tohoto penesena na podium koncertní. Našim p-
veckým spolkm pijde se zajisté vhod samostatným — a což

je hlavní vcí velmi levným — vydáním, ježto se jim dostává

tu ísla vdného a nijakými obtížemi prosyceného. Kova-

ovic vítzí tu svým jemným vkusem, který stídá se stejným

štstím rozmanité rhythmy (mazurkový, valíkový, polkový

a j.), jako v jednotlivých oddílech zajímav exponuje do po-

pedí brzy ten, brzy onen hlas, ímž pi nevelikém rozsahu

skladba oplývá hojností kontrasm zvukobarevných. Klavírní

prvod uspoádán je na tyi ruce, ale ne tak, že by byl

rozložen po celé šíce nástroje, jak bývá zvykem s pojmem
tímto oekávati. Je to spíše rozdlení sytostí obmyšleného pia-

nového prvodu, jak jej teme v klavírním výtahu, na tyry ádky
a mezi dva hráe, na které takto neiní se veliké nároky co do

rozpjetí prstového. Kde pak je pianista zruný po ruce

zmže snadno okem všecky tyry ádky — a dvma rukama

všechno, co je na nich uloženo dvma párm. j. t>.

Koncerty.

Jako ve všech jiných minulých podnicích umleckých,
vede se s nezmenšeným zdarem administrativnímu iditeli

pražské konservatoe i v produkcích ústavu artistickému ve-

dení a osobnímu ízení jeho svených. Oproú adventnímu,

naveskrze klassické hudb vnovanému koncertu ml letošní

postní sestaven program ze skladeb moderních a tím oba

veery postaveny proti sob do pouného dobového kon-

trastu. Pounost, paedagogická úelnost je základem všeho

poínání prof. Karla Knittla v novém jeho psobišti. Každé
íslo programu lze zdvodniti tímto jeho úmyslem. Ale

vlastností v pomrech tendencemi takovými vázaných tžce
nabytelnou honosí se programy konservatoe: uspokojují

i nepodmínné esthetické požadavky naprosto.

Kristiána Sindinga klavírní koncert z Des-dur

(op. 6.) jinými, pozdjšími skladbami téhož autora daleko pe-
konaný v invenci, pes dovolenou míru dlužící si melodický

materiál z Wagnera — motiv rýnského zlata z »Nibelung«
a lásky z »Tristana« nalezneme tu skoro doslovn — má
pknou fakturu. Pátelé monothematismu pochutnají si, že

základní myšlénka mutatis mutandis probíhá všemi temi
vtami jeho. Ale v jistém smru representuje tento koncert

obrácený svt. Sinding zaíná první vtu tak, jak by jiný

ukonoval poslední, a doprovází orchestrem tak, jakoby klavír

byl tu souástkou ad libitum a ne homogenním polem v zá-

pase koncertistov.
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Pan Eduard Goll, vedle Rudolfa Frimla nejlepší ze

žák Jiránkových, dovede zaboiti se do klávesu k ladnému

úhozu i technicky stanouti na výši své úlohy. Ale nemohu
souhlasiti s mínním jednch, kterým jeho úhoz nezdál se

dosti silným na mohutný píval tak tun obmyšleného or-

chestru, ani druhých, kteí pedpoklad takové síly poítali

k nemožnosti u kohokoliv. Práv v místech akkordických,

velikého rozpjetí ruky a nejvtšího nánosu síly vymáhajících,

uplatnil se p. Goll na celé áe, kdežto leccos zaniklo u nho
v partiích dost jemn instrumentovaných, a nám jist po
druhém setkání se s mladým tímto talentem bude lze kon-

statovati, na í vrub spadala dnešní naše pochybnost: zda

skladatele-instrumentatora i pianisty-interpreta. Pan Goll

nenechá nás dojista píliš dlouho bez odpovdi . .

.

SI. Magda Dvoáková debutovala opt operní arií

(z Verdiovy »Aidy«), což práv v koncertu konservatoe,

jakožto produkci žákovské, nezavdávalo by podntu k výtce,

kdyby to byla arie pimená hlasové její zpsobilosti. Vy-

slovené mezzosopranistce mlo by být odepeno vznášeti se

do poloh jen námahou dostižitelných. Nebo útlý, krásný

materiál, aby pi takovém rozletu nevzal nkdy citelnou škodu

na své existenci, mli by si na péi vzíti konsulové . .

.

Palmu veera odnesla si suita ajkovského z ba-

letu »Louskáek«, která celým rázem svým dává na jevo,

že je násiln vtažena z divadla do koncertu. Jako baletní

hudba znamená výtenou specialitu svého druhu : citíme

a vidíme takka pi ní, jako pi hudb Delibesov, sólisty

a »corps de ballet« provádti pohyby a prohyby, které

rhythmický spád a melodická svižnost dovedou lépe diktovati,

než výmysl sebe dovednjšího choreografa. Po stránce instru-

mentaní jsou tyto drobotiny kabineíními kousky raffinementu.

Je-li ajkovskij v Nmecku dle svých symfonií pokládán za

ruského Beethovena, dle své instrumeníace zaslouží si

epitheíon moderního Berlioza. Žactvo na pastv takové

vstebá do sebe více zkušeností za veer, než mu ho ueb-
nice mže poskytnouti za celé msíce. Z osmi piec do suity

pojatých, brzy charakteristických, až tém bizzarních (jako

tanec arabský a ínský), brzy svrchovan pikantních, tšil se

nejvtšímu úspchu »danse des mirlitons«.

Ostatními orchestrálními ísly programu byla Lisztova

zídka hraná, poeticky vyznívající, jinak však v invenci ne práv
bohatá symfonická báse »Orfeus« a ouvertura k »Dargunu«

z Fibichova »Pádu Arkuna«, kterou prof. Knittl se svými žáky

tak znamenit pednesl, že jí splatil vše, co jí zstala ne-

dávno dlužna »eská Filharmonie*.

Na tetím koncertu »eského spolku pro komorní hndbu«,

v nmž »eské kvartetío« pedneslo s obvyklým mistrovstvím

známá ísla svého repertoiru, kvartetta od Sgambatiho (z Cis-

moll, op. 17) a Beethovena (z F-dur, op. 18. I.) mla úast
koloraturni pvkyn Markýza M. Strozziová ze Záhebu,
dcera mile v naši pam zapsané chorvatské tragedky. V áriích

Mozartov (z opery »U ré pastore« s houslovým sólem a

klavírem upravené j. Lauterbachem) a Hándelových okázala

velikou techniku stíbrozvukého hlasu, požehnání to pravé

italské školy. Víc temperamentu vznítí v ní jist nabádavý

úspch. A snad také mén záliby pro pídavky italských

kanzón, které vypadávají z umleckého rámce komorního

veera tím spíše, ježto zpv tu pokládáme za koncessi obe-

censtvu, i když se umní na úkor nekonceduje nic . . . j. t>.

Druhý koncert nm. spolku pro komorní hudbu dne

24. února ml na programu kvartetto z G-dur op. 12 od

E. Straessera (a nikoliv Strassera, jak omylem uvádl

koncertní poad, který jest, mimochodem eeno, skladatel

operett), klavírní kvintetto z B-dur op. 30 od Goldmarka a

kvartetto z G-dur op. 18 . II. od Beethovena. Spoluúinku-

jící byli pp. koncertní mistr Rosé, Bachrich, Ržika, Bux-

baum a Richard Epstein (syn býv. professora konservatoe).

Kvartetto Roséovo jest v Praze již známé, tuším jako smy-
cový ensemble ve Vídni. Provádjíf svj úkol jeho lenové

vždy úctyhodným spsobem, jejich primarius jest mimo to

virtuosní hrá svého nástroje. Celkem však nerozohuje,

neunáší, neosluje, jako naše »eské kvartetto«, Heckmari-

novo neb Joachimovo kvartetto. Richard Epstein jest rovnž
akademicky vyškolený pianista, hrající korrektn (zejména se

nám líbilo vyrovnané provedení kadencí a dobe vypoítané

effekty pedálu), není však nijak zvlášt zajímavým umleckým
profilem, an nedává pociovati urité individuality. Snad nebyl

dosti podporován skladbou, kterou pednášel (hrál pouze

klavírní part Goldmarkova kvintetta), možno, že by nás byl

v modernjším neb ryze klassickém díle více zajímal, kde

by mohl projeviti duševní rozmach neb rýsování uritých

slohových linií. — Kvartetto Straesserovo psobilo na první

poslech dojmem poctivé práce kontrapunkticky dobe vzd-

laného hudebníka, jehož pozoi ování neušel ni proud nových,

volných smr, ni vlivy písné školy — ale jinak niím více

!

První dv vty jsou bez odporu patrn nejlepší. V první

ásti Allegro con moto jsme spozorovali pkné, tonicky

úinné proplétání hlas a v scherzu (Prestissimo) effektní

rhythmiku, kterou náhle perývá úryvek valíkové melodie.

Tento rozmarný nápad skladatele chtl asi poukázati na

»Alt-Wien«. Ve tetí vt (Andante sostenuto) jsou themata

až pes píliš zamšena a závrek (Allegro animato) nás svojí

hledaností co do motiv i co do rhythmiky též valn ne-

zajímal.

Goldmarkv kvintett jest arci práce vesms mistrná,

v koncepci i v provedení, po záících komorních skladbách

eské, a velezajímavých pracích novoruské školy, ochabuje

však siln ve svém úinku ! — Naproti tomu o vné kráse

Beethovenových kvartert je zbyteno ztráceti jediné slovo.

K. E—ová.

Feuilleton.

ehole pro divadelní recensi.

(Ze zápisníku ruského kritika.)

Mj Bože, dnes stal jsem se divadelním recen-

sentem. Jak se to sbhlo, opravdu ani nevím. Celá

tíha situace spoívá v otázce, jak se udržeti na výši

a nepadnouti do propasti recensentských lží a hích.

Dobe uváživ všecky obtíže a odpovdnost své nové

innosti, rozhodl jsem se k pouení sebe sama i k uchrá-

nní se na budoucí asy všelikých pehmat napsat

tato mravní pravidla pro recensenta.

1. Pravda jest nejvyšší spravedlnost, vše ostatní -

žvast a tlach.

2. Proto cti pravdu a nikdy nelži.

3. Pakli však nkdy, jsa vázán okolnostmi našeho

žití, nechceš nebo nemžeš mluvit pravdu, radji ml.

4. Jako spolupracovník listu nemysli nikdy hlavou

redaktora ;
uvažuj vždy samostatn, jenom tak si získáš

vážnost jiných.
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5. Fouká-li ti vítr do zad, obra se k nmu obli-

ejem.

6. Errare humanum est. Tys také lovk, ergo

platí to i o tob.

7. Jsi-li si vdom chyby, neboj se uiniti veejn
pokání.

8. Pamatuj si, že je skromnost nejlepší okrasa

každého lovka, zvlášt pak tebe, který stojíš všem

ped oima.

9. Nikdy se nedomýšlej, že tvj úsudek obrátí svt

na ruby.

10. Nedostává-li se ti vzdlání (a tob se ho jist

nedostává), u se, ustavin se u. Jaký to kritik, který

nemá dkladná, mnohostranná poznání.

11. Nikdy si nemysli, že's dostihl vrcholu, nebo
vdní nemá konce a ty pece umeš nevdomcem.

12. Chtje oceniti dramatické dílo, nezapome na

to, že autor poteboval více asu na své dílo, než ty

na kritiku.

13. A pece plivni do oí tomu (odpus mi duše

velikého Prutkova za doslovné vypjení !), kdo ti ekne,

že napsat recensi je tak snadné, jako vypít skleniku

vodky.

14. Nikdy nenapadej na autora, dopustí-li se

v honb za ideou njakých anarchronism.

15. Nezapome, že umlec je lovk.

16. Nikdy a nikomu nebu kmotrem. Dopustíš-li

nkdy kmotrovství, jsi ztracen na vky.

17. Nemysli, že, vypiv s umlcem láhev šampa-
ského, jsi povinen ho chválit.

18. Mže se stát, že umlci si t budou pedcházet

a umlkyn házet po tob oima — to všechno be
jako da donesenou lovku a ne recensentu.

19. Vida umlkyni na scén, nikdy a ani v my-
šlénkách neekneš: »To je okouzlující stvoení «, ne-

patí-li to ovšem k roli. V momentu, kdy ti taková

myšlénka vstoupí do hlavy — vale nestrannosti

!

20. Domníváš-li se, že umlec dobe hraje, po-

starej se odvodnit své mínní, a neodbu ho prázdno-

mluvným tvrzením.

21. Tím spíše, hraje-li umlec špatn. V tom pí-

pad obzvlášt netrop hluk, jako by ti nkdo z kapsy

penženku byl vytáhl.

22. Vbec, jsi-li povolán psát kritiky, nikdo ti

ješt nepikazuje, že máš nadávat.

23. Chceš-li si zachovat nestrannost, nepiš referát

v noci hned po pedstavení.

24. Každá ádka tebou napsaná ocení se ti v re-

dakci po ptaku*)
;

ty ale hle, aby svým obsahem
mla cenu dukátu.

25. Ale nadevše pomni, že pravda je nejvyšší

spravedlnost

!

Z »Ježednvníku« peložil AI. Jiránek.

*) Ptaok o nco vtší než bývalý tyrák; platí 5 ko
pejek.

Zprávy spolkové.

Symfonický orchestr na Kladn utvoil se v po-
slední dob z 80 ochotník. V ele jeho jest dirigent pan

J. Kubát. Nástroje zaopateny byly vesms nové s nízkým
ladním. K prvnímu koncertu, urenému na den 8. bezna
studuje se : Dvoákv slavnostní pochod a slovanský tanec

. 8., Beriotova »Fantaisie de ballet« op. 100, Hiroldova
ouvertura k »Zampovi«, Griegova suita »Peer Gynt«, Smeta-
nova ouvertura k »Libuši« a Haydnových »7 slov Kristových
s plným sborem. Ra. .

Zpváky spolek „Boivoj" v Lomnici n. "Pop.
konal dne 25. ledna t. r. valnou hromadu. Jednatel p. Fr.

Skalský ve své zpráv uvádí význam hesla »Vychovávejte
umním « a doprovází úvahou, kterak spolky zpvácké toto

moderní heslo propagují. Zmiuje se o zdokonalení sboru
v posledním 201etí a o požadavku vtší technické dokona-
losti reprodukujících. Stžuje si na netenost valné ásti
obanstva ke snahám vzdlávacím, jež spolkové produkce
zjevn sledují. Ze statistiky, pokud se spolkového života

týe, vyjímáme: V roce minulém konány 2 koncerty: dne
24. února 1901 a dne 8. prosince 1901, pi nichž spolek
krom jiných pedvedl ke cti nkteré znamenité moderní
skladby sborové, jako: Vendlerovy »Jen jedinkrát* a »Pod
starým praporem« ; Bendlovu »Zlatou hodinku« ; Maláta
»Našim ženám«. — Mimo tyto spolkové produkce byl spolek
pi jiných událostech ilý. Dne 5. ervence 1901 veer spolu
se »Sokolem« oslavil dstojným zpsobem památku Mistra
Jana Husa zapním nkolika sbor a proslovem na námstí
u pomníku. Spolek spolupsobil pi sokolských zábavách
josefské i sylvestrovské, zpíval úvodní sbor (Jeremiáš : »Vzhru
již hlavu, národe«) pi pednášce o Janu Nerudovi. Pi
satcích svých len zpíval vždy pípadné sbory. Úasten
byl 30 leny výkonnými pi župním sjezdu v Jiín. Hmotné
podpory poskytl družstvu k postavní eského domu v Trut-
nov odebráním 1 podílu, odkoupil vtší poet los vyda-
ných ve prospch uitelského sirotince, pispl na desku
Skroupovu a j. v. Ke konci pipomenul jednatel 40 let

trvání místní pvecké jednoty a otevírá perspektivu na práci

dosud vykonanou. Tuto 401etou pajnátku oslaví spolek
2 koncerty spolkovými. První vykoná jako Dvoákv koncert,
jejž vyplní vesms skladbami zmínného mistra, v druhý
pak poad vloží výbr skladeb, jež zpívány byly po celou
dobu trvání jednoty.

„Jilahol" ve Velkém Meziíí. Z popudu pana
Z. Horvátha, editele zem. vyšší reálky, založen byl ve Velkém
Meziíí hudební spolek »Hlahol«, který v prvním roce svého
trvání vyvinul zajisté netušenou innost

;
poádali : dva kon-

certy, dv koncertní zábavy a mimo to úinkoval pi Miku-
lášské zábav a pi jiných píležitostech. Na programech
jeho objevili se následující skladatelé : Bendl-Bazin:
Návrat plavc (smíš. sb.), K. Bendi : Ržinko má, dímej

!

(muž. sb.), P. II. a j k o v s k ý : Tenorová arie z »Ongina«,
K. Douša: U mlýna (píse), Josef . Drahlovský:
Moravské trojzpvy (žen. sbor), Ant. Dvoák: Valíky
z A-dur a D-dur (kvart, smy.), Na svaté hoe (klav.), Ma-
likosti . 5. (sm. kvart), kvart, vta 3., baryt, arie knížete
ze »Selmy sedláka«, z Fibichových z As-dur »Ballad«

:

Tragedie, V. V. Hausmann: eské nálady (orch.), M.
Kassmayer: eské národní písn (sni. kvart.), B. M e n-

d e 1 s s o h n : Dvojzpvy, E d. Nápravník: Ouvertura
»Vlasta« (orch.), V. J. Novotný: 3 z »Bechyských písní«,

Fr. Picka: Kde domov mj? (muž. sb.), Já v snách t
vidl (píse), Josef Rich. Rozkošný: Veerní písn
(sbory srn.), K. Slavík: O vlasti má! (muž. sb.), B. Sme-
tana: Z mého života, vta 1. (sm. kvart), ouvertura »Li-

buše« (tyrun na klav.), Jar. Svoboda: Slavnostní
kantáta (ku vysv. reálky),v Legenda (klav.), Rozmarynka (sm.
sbor), Impromty (klav.), Šneider: Z eských hor (orch.),

A. B. Tovaovský: Orle pestrý, orle! (muž. sb.), V. J.

V e i t : Pozdravení pvcovo (muž. sb.), B. V e n d 1 e r : Hrajte
dál ! (sm. sb.), Chorý Jeník (sm. sb.), Maliny (žen. tverozp.)
a K. W e i s : Louení, výjev z Lešetínského kováe (sm. sb.).

— Nyní chystá se spolek k provedení velkolepého díla

Haydnova: »Stvoení svta«. Spolek založil rovnž z po-

pudu p. ed. Z. Horvátha také hudební školu, která ítá 44 žáky.



86

Vyuuje se houslím, klavíru, zpvu a he na violoncello

;

od pololetí má býti oteven kurs pro theorii a djiny hudby.
První koncert vzbudil nám štdrého mecenáše v adácli
vdného posluchastva. Koncertu pítomen byl p. prof. Jos.

álský z Prahy, rodák velko-meziíský, kterýž výkony pvc
(zvlášt Weisovým »Louením«) jsa unešen, pekvapil spolek
temi díly Sborníku pražského »Hlaholu«, každý o 22 svazcích.

To zajisté nejlepší uznání milému sbormistru p. Z. Hor-
váthovi, a slastná odmna horlivému lenstvu. Nyní nás
obdaroval optn náš vysocectný píznivec klavírním výtahem
a 20 party Haydnova »Stvoení«. Náleží mu za to náš vroucí

dík. Bohdan Ptáek, t. . jednatel.

"Pražský dámský odbor „Národní jednoty seve-
roeské" uspoádal na prospch ošacení chudé mládeže
na eském severu dne 21. února zábavu za spolupsobení
dam pední pražské spolenosti. Dilettantism v dobrém
smyslu slova, stavící se do služeb dobroinnosti, byl tu zcela

na míst a neváháme také plné své uznání vysloviti všem
mladým silám, které piinily se ke zdaru veera. ada živých

obraz, znázorujících rzné výjevy z historie, opery, ven-

kovského života, tanení sín atd., provázených pípadnými
klavírními prvody, zahajovala poad veera, pi emž poutala

nejen malebnost uspoádání, ale také spanilé zjevy našeho
mladého vznešeného svta dámského. Dalším íslem progra-

mu bylo provedení prvního jednání Flotowovy opery »Marta«.

Pkná souhra, výborná režie a opatrný prvod p. Rudla
napomáhaly zdaru výkon sólist i neetného sice, ale dobe
sezpívaného sboru. Slena Hylmarova, roztomilá Marta, uvedla

se ve své úloze jako dobe školená pvkyn, nevelkého sice,

ale zdravého, píjemného fondu hlasového. Také sl. Elsa

Urbanova (Nancy) s pvabnou lehkostí v mimice i ve zpvu.
Lord Tristan pán Slavinského, Lyonel pán Prinkv i Plum-
ket pana Bulíe byli na svém míst. S pípadnou komikou
vystihl pan Cihák svého notáe. Ve sborech pkn vynikaly

zvlášt ženské hlasy sl. Fúnfassové a Pekárkové. Si. Milada
elakovská sehrála s vervou, vytíbeným vkusem, delikátn
a technicky správn Káanovu transkripci na Kovaovicovu
píse »Ptáe« a obtížnou Smetanovu fantasii na nár. písn.
Velice jemné a pípadné pojetí obou skladeb odmnno
zaslouženým potleskem. Paní Zdeka Kurzová pednesla
3 písn, v nichž rozvinula krásný svj hlas, zvlášt v hlubší

poloze kovov a lahodn znjící. Sl. Dušková zapla vkusn
a s dobrým porozumním arii z »Prodané nevsty«. Prvod
opery i živých obraz obstaral se vzácnou precisností pan
Rudl, skladatel závreného, velmi zajímavého sboru »Ca-
rovný zvon«. Celé uspoádání i režii vedly dámy pí. L. Ortová
a T. Seifertová. Obma dámám sluší vzdáti plné uznání, jež

i obecenstvo nikterak neváhalo dáti jim na jevo.

"Pražským „Ústedním spolkem eských žen"
uspoádané 2 lidové koncerty vyvolaly, jak bylo snadno lze

pedvídati, velký zájem nejširších kruh našeho pražského
a pedmstského obecenstva. Schvalujeme rozhodn tento

lidumilný podnik, ježto v nm nevidíme pouze zevnjší
úspch té neb oné spoluúinkující umlkyn, nýbrž pro bu-
doucnoust se rozvinující silnou metu hudebního umní.
Doufáme tím, že náš lid se konen odvrátí od požitk
umlecky i etnicky pochybných rzných chantán a »divadel

rozmanitosti«, aby svj volný as a své hmotné prostedky
vnoval rzným podnikm umleckým jak jednotlivc, tak

i celých korporací. Povznášením duševní intelligence a ušlech-

tilosti mrav získáváme vždy na pružnosti a chuti k další,

sebe jednotvárnjší práci a tím umní pomáhá k vzrstu
výdlku a všeobecného blahobytu. Naše referentská povin-
nost nám zárove ukládá, uvésti podrobnjší program obou
uvedených koncert. První z nich byl konán dne 5. ledna
v sále konviktském ped posluchastvem asi 1800 osob íta-
jícím. Dámské oktetto »Hlaholu« (ízením pí. Svobodové)
pedneslo u vzorném provedení Chválovy rozkošné »Ti pís-

niky* a »Nár. písn«, AI. Rubliem upravené. Pí. Laudová
deklamovala se zvuným hlasem a duchaplným odstiováním
adu básní našich pedních autor. Sl. Emingerová zahrála

s úspchem svoji »Polku melancholickou« a valík op. 34 od
Chopina a sl. Kacerovská zapla arii ze Smetanovy »Libuše«
a písn od Horníka, Nedbala a Škacha, za které se jí do-
stalo též hluné pochvaly. Ve druhém koncertu (dne 16.

února v sále plodinové bursy) byla to zejména sl. Slavíková,

len Nár. divadla, která svým krásným hlasem a roztomilým
pednesem »Libických písní« od Novotného strhla obecenstvo
k zasloužené boui potlesku. Mimo to zpívala nadaná uml-
kyn »Ukolébavku« a "Skivánci píse- ze Smetanovy »Hu-
biky« a dv písn (»Zpov« a »Jarní«) od Kat. Eminge-
rové, s tak skvlým úspchem, že i pítomná skladatelka

byla dvakráte vyvolána. Pí. Danzerová pevzala se vzácnou
ochotou deklamaní ísla za (v Nár. divadle zamstnanou)
svoji kolegyni pí. Kvapilovou. »Damské trio* doplnilo poad
produkce.

Jednoía ceskoslovanských editel kr, ka-

pelník, varhaník a majitel hudebních škol.

(Za redakci této rubriky odpovídá B. Kašpar.)

Jak zjednati nápravu? (Pokraování.) A pec jsou

hmotné pomry editele kru dnes v zemích našich pra-

bídný. Porovnejme jen platy editele kru s polním hlídaem
a strážníkem v nkterých obcích, porovnejme vzdlání obou
a — kulturní význam jich povolání. Nedávno otiskli jsme
na tomto míst výstižek téhož ísla novin, který jasn do-

svdoval pravdu, že jen od editele kru žádá se, aby ve-

ejnosti skoro zdarma sloužil. O dstojnosti a dležitosti

úadu jeho nelze zajisté pochybovati a též jisto jest že úad
ten nemže, zvlášt dnes, zastávati leckdo, naopak že nutno
aby editel kru ml nejen dostatené vzdlání odborné, ale

i náležitou míru intelligence a vzdlání všeobecného. Smutný
jest fakt, že mnohé obce tak houževnat brání se placení

služného editeli kru. Mimo uitele jsme to jen my, kteí

považováni jsme za nenávidné parasity tíd rukama pracu-

jících, a jest to práv umní a psobení naše na venku,

které jest jediným duševním pokimem a ušlechujícím pro-

stedkem pro lid venkovský, po celý týden ve všedních sta-

rostech a trampotách žijící. Veliká vtšina nás, do založení

Jednoty snad všickni, eká nápravu s hora, cestou zákona.

Aie nevidí, že nikdo o nápravu se nepiiuje. Sbory záko-

nodárné ani úady z vlastní iniciativy neuiní nieho ; kdo
v nco podobného doufá, marn doufá. Jednota naše nemá
moci vynutiti i nejspravedlivjší požadavky naše, vždy kdo
život veejný sleduje, zná, kolik námahy již marn vyplýtvaly

mohutné organisace uitelská a soukr. úadník, aby skrom-
ným a spravedlivým jejich požadavkm bylo vyhovno a stál

za nimi nejen celý národ, ale i pracováno bylo spolen
s Nmci a Poláky. Nejde-li to s hora, pjde to z dola. Za-
nme tedy v drobné práci. Zlepší-li se pomry jednotlivc,

by i znenáhla a postupn, zlepší se i pomry celého stavu,

jejž tvoí souhrn tchto jednotlivc. Této cesty chopila se

Jednota naše a vyzývá stále leny své k práci podobné, a hle

v mnohých pípadech již stalo se zlepšení. Sesílíme-li i jako

jednotlivci hospodásky, vzroste význam náš v míst, vzroste

i v národ a také organisace naše nabude vtší váhy a poža-

davkm jejím mnohem ochotnji bude sluchu páno na
místech píslušných. Zde však nestaí pouhé domáhání se

zlepšení plat a opatení pro pípad stáí a nemoci. My
musíme každý jako lovk i jako umlec se zdokonalovati,

úad svj svdomit konati, abychom okolí svému duševní

svou výší imponovali a pak také docílíme toho, že lid ochot-

nji bude se míti k povinnostem svým vi nám. Kdo na
venku žije, ví, že venkovan uzná jen toho, koho ctí, respektuje

aneb se ho bojí. Zlepšení hmotných pomr edi-
tel kr, jest jen tehdy možným, když každý
jednotlivec, jsa v úad svém svdomitým, do-
máhati se bude cestou Jednotou naznaenou
sám neprodlen úpravy platu, a když každý stane se

lenem Jednoty, nebo jen ta armáda vítzí, v níž všickni

lenové postupují ureným smrem k spolenému cíli, ale

ta ztracena jest, v níž mnozí neinn k zápasu druh svých

pihlížejí, ba couvají a zbra zbable zahazují. Tolik, doufám,

staí pilnému tenái této rubriky, aby poznal, jak lze jest

zlepšiti .hmotné pomry editel kr, jak jednotlivc, tak

celku. astji na tomto míst bylo již poukázáno, že nej-

neutšenjší pomry z umlc hud. mají kapelníci. Vždy
dležité toto povolání z ohromné vtšiny mají v rukou lidé

nepovolaní, pro vše jiné spíše se hodící, než pro to, aby
byli kapelníky. Pihlédneme-li však k vci blíže, zajisté nebu-

deme se diviti. Kapelník v zemích eských, nkolik jen íd-
kých pípad vyjímaje, nemá pražádného služného
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a proto nelze, aby hudebník odborn vzdlaný výživy u nás
nalezl tímto zamstnáním. I vzdlaní a intelligentní kapelníci

nuceni jsou k uhájení existence vedlejším zamstnáním do-
statený píjem si opatiti. Ten má obchod, jiný je korespon-
dentem, jiný zase úetním a pod. Bohužel, že tato vedlejší

zamstnání, zvlášt v kanceláích, pohltí vtšinu asu, a pro
životný povolání jeho zbývají mu skrovné chvilky o vee-
rech. Ze není to na prospch umní, je zcela jasno. Pon-
vadž tedy u nás vlastn žádných míst kapelnických skuten
není, stalo se dležité povolání toto koistí lidí nepovolaných,
píslušník jiných stavu, k emuž pedevším pispívá ta

okolnost, že úady dají koncessi ke zízení kapely komukoliv,
bez prkazu zpsobilosti, aneb na vysvdení neplatná. Zná n

pípady, že udlena byla koncesse na vysvdení od ídícího
uitele na vsi, vojenského kapelníka, jenž rovnž ml jedinou
kvalifikaci, že díve byl šikovatelem, ba i od sousedního
vesnického »kapelníka« a pod. (Píšt dále.)

Dopisy.

Z Brna. Z nejmladších obsolvent pražské konser-
vatoe a žák profesora Ševíka poznali jsme konen i u nás
v koncert ve prospch Matice školské sl. Marii H e r i-

tesovu, o jejíchž výkonech mnoho pkného jsme slyšeli.

Seznali jsme, že ovládá vdný nástroj svj s vystíbenou
technikou, jak zejména okázala ve Vieuxtempsoy houslovém
koncert (D-moll ís. 4) a ve skladbách prof. Ševíka »Be-
tislav* a » Holka modrooká« (parafrasích to na nár. písn), ale

i s pkným pochopením, jak pozorovati bylo v nejzávažnjší
skladb po této stránce, v Bruchov Adagiu. Úspch sleny
Heritesové byl tak velký, že nemožno ani konstatovati,

kolikrát byla vyvolána. Z pídavk zapamatovali jsme si:

Pierné-ovu Serenadu, Godardovu Canzonettu a Bazziniv
»Rej stítk « . Nemenšího úspchu docílila i sl. Markéta
V o 1 a v á. Schytteho sonáta B-dur byla vhodn volena

;

stupovaná síla výrazu v provedení první vty našla ve sl.

Volavé interpretku práv tak povolanou, jako následující

zpvná vta. Nejvíce zavdila se nám Rubinsteinovou Bar-
carollou z G-dur a elegantním pednesem, Saint-Sansovy
»Etude en form de valse«. V Lisztov »Šelesti lesa« po-
chlubila se svou eminentn vytíbenou technikou. Pomní-
me-li, že sl. Volavá je naší nejmladší virtuoskou — prozraditi

jejích 17 let není snad nediskretností — je oprávnna na-
dje, že od ní ješt mnoho pkného mžeme oekávati.

—vs

—

Z Budapešti. Zdejší hudební saisona rozvlnila se
proudem nejširším, koncerty sil domácích i cizích podávají
si ruce, k emuž valn pispívá blízkost a pohodlné spojení
Vídn, hudebního stediska, takže obecenstvu, o hudbu se
zajímajícímu, s nejvtší pozorností sledovati jest kalendárium.
K tomu pistupuje ponkud vzpružená innost naší opery,
jež mi pipadá jako pacient nebezpeného stadia, jehož lé-

kai jedinou ješt spásu zí v íransfusi zdravé krve
; ten, kdo

k této operaci — bohudík bez vlastního nebezpeí, naopak,
obtavost jeho jde mu velice k duhu — zdravé jádro svého
velkého nadání propjil, jest krajan náš Karel Bu.ian,
již daleko za hranicemi své vlasti a nejlépe povený umlec.
Jméno Burianovo pivodilo do král. uherské opery dávno
želané osvžení repertoiru, pro její obecenstvo znaí pak
sílu pitažlivosti až magnetické ; msíní výkazy správy operní
o finanním výsledku každého pedstavení uveejované vy-
kazují jasn, že vystoupení Burianovo, af dje se v bývalém
již repertoiru opery, neb v dílech teprve nov uvedených,
znaí plný dm a kassovní úspch. Událostí však již sensaní
bylo nastudování Wagnerova »Tristana a Isoldy«,
v nmž Burian, jako vzorný pvec a interpret slohu Wagne-
rova jinak již dávno známý, docílil úspch takových, že
zprávy o nich dolehly do samého Bayreuthu, kamž na to
Burian pozván byl samým Siegfriedem Wagnerem k vyjedná-
vání, jehož úelem jest, aby náš pvec v saison již nejbližší

zpíval »Parsifala« v Bayreuthu ! S.Wagner sám pak pihlásil
se již jako host k nkteré reprisi »Tristana a Isoldy«, pro
které dílo zájem u obecenstva, jak se zdá, neubývá a na
jehož provedení správa operní nemálo si zakládá. — Druhou
novinkou letošní saisony, zárove první operou skladate-

lovou na jevišti uherském provedenou byl ajkovského
»Eugen Ongih*, jehož premiéra koncem m. m. prove-
dená byla podntem pro nové trumfy pana K. Buriana. Jeho
Lenský (obecenstvu pražského Národního divadla neznámý)
psobil na maarské obecenstvo v míe tak neodolatelné,
že výtvor jeho stál v popedí celého veera, a úloha hlavní

spoívá na bedrách Onginových, jehož jméno též opera
nese. Vynikl pan Burián nade své okolí jak svým umním
zpvním, tak krásným proniknutím dramatickým svého partu.

Zaujato bylo posluchacstvo pro krajana našeho v ten veer
již tím, že dlouhý as ped tím ohlašováno bylo pedstavení
to jako ono, na nmž Burian poprvé splní svj slib zpívati

v jazyce maarském
; šastný zpsob, jakým pan Burian

svému slovu dostál, byl sensací veera, po jehož celé trvání

dkovati se musil Lenský za boulivé ovace, pinášené jeho
nápadn správné maarštin. — Jemné, ušlechtilé dílo samo
nedovedlo se uplatniti docela hned na poprvé a v jeho taje

vniká obecenstvo — jako kdysi v Praze — teprve nenáhle,
ehož píinou je úplné pevládání lyrismu v orchestru a ne-
dostatek pravé dramatinosti v nm. Ke konci malou jazy-

kovou pikantnost: na programech úedních zove se opera
pouze »Ongin«, jméno kestn »Eugen« zde úpln odpadlo,
nevím však, í ízením se stalo, že název stkví se ne snad
náhodou, nýbrž dsledn v nejsprávnjší eštin (»Ongin«),
a maarština sama vládne zcela pípadným, stejn správným
oznaením: »Onyegin« ! K. R-š.

Rzné zprávy.

* »Umlecká Beseda« rozesílá ped zítejším výroním
dnem narození Smetanova (2. bezna) provolání, kterým na-

bádá ke sbírkám na pamtní desku, mající býti zasazenu na

prelí paláce hr. Lažanského, kde mistr míval svj hudební

ústav. Aby tak zevnjší oslava památky slavného skladatele

rozešena byla zpsobem umlecky opravdu dstojným, teba

bude obnosu 6000 korun, z nhož dosud jen nco pes po-

lovinu je uhraženo. Píspvky pijímá kancelá »Umlecké
Besedy« v Praze, Zemská banka. Administrace našeho listu

ped asem již sebrala a uložila k úelu tomu obnos veejn
vykázaný a píspvky, jež jí pípadn i dále budou dorueny,

odvede s ním pak ovšem »Umlecké Besed« k tomuto za-

jisté vší podpory hodnému podniku. — Nemžeme pi této

píležitosti potlait poznámku, že bychom rádi vidli, kdyby

»Umlecká Beseda« s celou energií chopila se v letošním

desátém roce po Smetanov mezinárodním vítzství akce na

vydání klavírního výtahu »Certovy stny«.

* O letošních slavnostních hrách v Bayreuthu proveden
bude ptkráte »Zakletý Hollanan* (22. ervence, 1., 4., 12.

a 19. srpna), sedmkráte »Parsifal« (23. a 31. ervence, 5., 7.,

8., 11. a 20. srpna) a dvakráte cyklus » Prsten Nibelungv^
(25.-28. ervence a 14.—17. srpna). Lístky vydávají se po-
átkem bezna po pedbžném zaslání obnosu 20 marek za
každé pedstavení pod adresou »Verwaltungsrath der Bhnen-
festspiele in Bayreuth«. Jako loni, platí i letos ustanovení,
že na objednávky vzat bude zetel jen tehdy, budou-li ode-
brány vstupenky nejmén na tyi veery, pi emž za všech
okolností tyrveerní cyklus » Prsten « bude pokládán za celek,

z nhož nebudou pístupny jen jednotlivé jeho ásti.

* V Praze zemel dne 27. února pan Václav Dobš.
Za as Smetanových byl lenem Prozatímního divadla,
odkud r. 1873. pešel k zdejšímu divadlu nmeckému a za
editele Wirsinga, Kreibiga a Neumanna setrval tu až do
r. 1891., kdy vstoupil do pense.

* Oratorium »St. Petrus« od P. Hartmanna provedeno
bylo poprvé v ím, nikoli v Petrohrad, jak bylo v minulém
ísle uvedeno omylem, který tenái musil býti patrným.

v
* Dne 19. února zemela po trapné nemoci v Praze

pí. Žofie Schwarzová, cho lesmistra n. o. a nejstarší

dcera (z prvního manželství) mistra Bedicha Smetany. Její

památce bude vždy piteno k zásluze, že hostila v rodinném
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kruhu v Jabkenicích velikého otce svého v desíti posledních
letech jeho života a že mu byla v nejtžších chvílích pelivou
ošetovatelkou.

* Opery Wagnerovy docilují nejvtšího píjmu ze všech
mst nyní v Paíži. Za osm prvních pedstavení »Siegfrieda«
vybráno bylo brutto 166.841 frank, tedy prmrn 20.855
frank za jedno provedení.

* O tajemné autobiografii Wagnerové, o níž první zprávy
byly na tomto míst zaznamenány, vypravuje Ludvík Karpat
v lipských »Signale« zajímavé podrobnosti: »Není správné,
že by byl Wagner uinil opatení pro publikaci své auto-
biografie 30 let po své smrti. Spíše je pravdou, že z vnitní
poteby poznamenal pesn svj bh života k tomu cíli, aby
vylíení jeho vbec existovalo. Nikdy nevyslovil pání, aby
bylo uveejnno, a již snad 30 let po smrti. Již proto nelze
toho pijmouti, že Wagner s oteveností sob vlastní po-
znamenal rozmanité události svého života, které v této form
nedbající žádných ohled teprve tehdy by mohly býti

publikovány, až by žádná z tch osob, o nichž se mistr zmi-
uje, nebyla již na živu. Pokud jde o záhadnou autobio-
grafii samu, budiž sdleno, že ona obsahuje jen ten oddíl
života Wagnerova, který sahá až do r. 1861. Obšírné dílo —
skládá se ze ty svazku — vzniklo v Triebschenu u Luzernu,
kde Wagner, jak známo, druhou polovici let šedesátých prožil.

Krátce ped tím, nežli Švýcary zcela opustil, byl životopis
dán do tisku. Bylo to roku 1871. Aby obsah nevyšel na ve-
ejnost, bylo tištní uspoádáno s nejvtší opatrností. Živo-
topis sázeli v Luzernu Vlachové, tedy lidé, kteí ani slova
nmeckého nerozumli a proto mechanicky své dílo konali.

Vždy jen po jednom archu bylo posíláno do tiskárny a to
obstarával Hans Richter'. Když byl arch hotov, pijal Richter
kartáový otisk jeho a donesl do Triebschenu. S korrekturou,
kterou sám Wagner obstarával, putoval pak Richter znova
do Luzernu. Když byly chyby odstranny, zniil ihned Richter
korrekturní aršíky. Dílo bylo vytištno jen ve 3 výtiscích.

Jeden vzal si Richard Wagner, druhý uložil ve svém archivu
pro syna Siegfrieda a tetí ml v uschování Liszt. Po smrti
tohoto putoval i tento tetí exemplá do Bayreuthu, kde nyní
jsou uloženy všecky ti kopie vysoce zajímavého díla. D-
vrní pátelé rodiny Wagnerovy mli píležitost nahlédnouti
do životopisu a je tedy jist více osobností, které obsah
tch ty svazk dobe znají.«

Sms.
— V kruzích mladší generace vzbudilo podiv, že pi

jubilejním koncertním veeru Hlaholu nejstarší jeho sbor-
misti Lukeš a Heller dirigovali v bílých rukavicích. Ješt ve
stedních letech osmdesátých bylo zvykem, že — mimo hou-
slisty — všichni úinkující vystupovali na podium »bal paré«,
tedy také pianisté a kapelníci. V koncertech na starém Žo-
fín pianistky (i Anetta Jesipovna!) mívaly spjaty bílým
obalem celé paže a obecenstvo než uslyšelo první úder do
kláves, musilo být svdkem trapného divadla, jak namáhav
asto ped Beethovenovu sonátou nebo Chopinovým valíkem
jich interpretka svlékala se »z kže«. Dvoák, Knittl, Cech
a j.^ dirigenti obnažovali levici teprve v prbhu skladby,
když jim pi obracení listu v partitue bylo psobilo obtíže
toto nemotorným inící piodní. Nová doba sice odstranila
tuto svrchovan nepraktickou zvyklost, ale stopy její jsou
dosud v kontraktech starších kapelník, kterým krom gáže
pidává se za veer honorá na nové rukavice v pimeném
královském obnosu 4—6 korun. Nenastala-li v Národním di-

vadle zmna s novou správou, bée snad dosud kapelník
Anger toto »rukaviné« (»Handschuhgeld«).

— Kratochvilnou historku dovede vypravovat nynjší
chef opery Národního divadla Karel Kovaovic ze vzpomínek
na první »tournée«, která vedla jej jako absolvovaného kon-
servatoristu ve spolku s jmenovaným hust v letech osm-
desátých houslistou Sobotkou do uzaveného území. V kte-
rémsi mst sprostedkoval jich spolužák koncert, jenž byl
uspoádán »pi stolech*, jak se tomu nyní íká v Praze. T. j.

pi programu se kouilo, pilo a jedlo. Originálním zpsobem
platilo se tam vstupné. Mezi hrou touž chodil íšník s ta-

líem v ruce mezi obecenstvem a vybíral »na muziku«. Sešel

se sice slušný obnos penžitý, ale kapsá obou novic um-
leckých nemálo byl jím obtížen, ponvadž takto vybraný
»honorá« vyplacen jim byl v samých drobných, mezi nimiž
krom desíti- a dvacítikrejcar nechybly ovšem staré nepo-
hodlné »tyráky«. Temperatura v sále zstala za požadavkem
a pirozený následek toho byl, že oblieje koncertist byly

zaroseny jako poklice na hrncích s vaící se vodou. V pause,

jež pi exekuci Vieuxtempsova koncertu nastala houslistovi,

osušil tento nejprve sebe, potom svj nástroj, který ladním
uvedl do poádku, a oekával svj píští vstup. Mezitím
Kovaovic podezele u klavíru se ošíval. Fysická námaha
sdestillovala se u nho v lesklou, z daleka patrnou krpj,
která s ela stekla, usadila se na špice nosu a jakoby byla

pimrzla, houževnat se tam držela, pes to, že na pianistu,

jenž nemohl si pomoci rukama zamstnanýma pln pi »tutti«,

odstedivými pohyby marn snažil se se sebe ji shoditi.

Shlédnuv trapnou situaci Sobotka, sáhl do cípu svého fraku,

vytáhl kapesník, a zcela nonchalantn zbavil útrem písluš-

ného místa svého kamaráda této šimravé pítže. Mezi po-
sluchastvem výjev tento pirozen docílil smavého úspchu,
po jakém mnohdy marn se pachtí vynalézavost veseloher-

ního spisovatele.

— Pro psychologii paížského obecenstva, jak dovede
být ve svých názorech druhdy ultrakonservativním, jindy zase

tak liberálním, jakým je vbec v hlasitých projevech názor,
jsou zajímavým dokladem tyto píhody. Kdysi ídil Felix

Mottl koncert s orchestrem Lamoureuxovým. Na programu
byla m. j. také Beethovenova »Eroica«. Obecenstvo zvyklé

na tradiní podání domácích dirigent — a jak známo toto

podání sám Wagner vysoko cenil, když úastnil se v Paíži
konsert Habeneckových — nesouhlasilo s pojetím Mottlovým
a po poslední vt volalo hromadn: »M. Mottl, mehr
Proben«. — Podobného pekvapení dostalo se také našemu
Kubelíkovi. Když dohrál svj program plný nejobtížnjších

technických kousk, povstal kterýsi návštvník a ptal se kon-

certisty veejn, je-li již hotov. Na kladnou odpov, obrátil

se s protestem k ostatnímu obecenstvu: »Ce n'est pas mu-
sique!* A celý sál volal pak na Kubelíka, aby pidal njakou
hudbu ... — Nedávno zakusil výborný houslista Willy

Burmester jako sólista Colonnova koncertu v »Chuteletu«

vrtoch publika v míe ješt citelnjší. Po první vt Spohrova
koncertu (z E-moll . 7) volala gallerie : »A bas le Prussiene

!

A bas Spohr! Cest un idiote !« Burmester odklidil se s podia
a nižádná moc nebyla s to, aby jej byla pinutila dohrát na-

atou skladbu. Tu vystoupil Colonne a delším oslovením
obecenstva vysvtliti snažil se mu bezdvodnost demonstrace
proti osob umlcov. Na to nové volání: »L'artiste est

magnifique! Mais á bas Spohr! Cest trop vieux!«= Když na

konci produkce Burmester zjevil se opt na podiu, chystaje

se hráti kusy Bachovy pro sólové housle, byl pedmtem
spontánní ovace.
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JAROMÍR BORECKÝ:

Viktor Hugo a hudba.

Jubilejní rta.

Snad se nkdo podiví, ta tento nadpis. Viktor

Hugo a hudba ! Vždy platí za bernou minci, že Hugo

hudby nemiloval. Nechodil do koncert, nenavštvoval

operu. V jeho dom nesml se ozvati klavír. Aby ani

nemohl se ozvati, nebylo ho vbec v jeho salonech.

Básník nenávidl zvlášt virtuos. Nesnesl jejich výkon,

jež se mu zdály muením nástroje a ducha, jalovou

dressurou prstv, úmornou prázdnotou.

A pece! tte výsledky lovkozpytného bádání,

které sic nikoli z autopsie, ale pec na základ bez-

pených zpráv o tlesné soustav básníkov a hlavn

na základ vyšetování lebky velkého zesnulého, dle

úzkostliv pesného odlitku sochae Dalou provedl

dr. G. Papillault (Essai étude anthropologique
sur Victor Hugo, Revue de psychiatrie 1 898).

tte anatomické a fysiologické údaje v díle Leopolda

Mabilleau o Viktoru Hugovi ze sbírky Grands
écrivains frangais 1893. eho se dovíte?

Že u Huga pevládalo bohatství verbální, že slovo

» nalézající vždy smysl jako voda svou rove« mlo
u nho význam hlavní a všude vytknutý, že ta speciální

schopnost byla jediná, jež u nho nabyla vtšího roz-

voje, takže jedin ony ásti mozku, odpovídající této

innosti, dosáhly znanjšího objemu. Celkem byl

mozek básníkv prý úpln obyejný, stediska, v nichž

tvoí se myšlénka, vlákna associaní byla prý mén
vyvinuta než u mnohého intelligenta. Za to pam
zraková hrála velikou úlohu v jeho niterní mluv. Ale

pomyslíme-li, dodává k tomu dr. Ph. Poirrier (Victor

Hugo au point de vue anthropologique,
Revue universelle, 15. février 1902) na všechny mimo-

ádné jakosti rhythmu a harmonie, jež objevují jeho

verše, uznáme, že stedisko sluchové mlo zajisté pe-

vahu. »To není vyvráceno hrzou, kterou básník ml
ped hudbou

; nýbrž dokazuje ío, že centrum sluchové

bylo prost zabráno docela inností, vykonávanou tém
ustaviným Veršováním.

«

Hugovy verše, rhythmicky neobyejn skvlé, jsou

jeho hudbou. V n vtloval, co duší jeho táhlo hudeb-

ního. Jimi ukájel svou potebu hudby. Dnes zachytil

do nich » Píse pták «, zítra rozhlaholil je srdcem

» Zvonu « k velebné hymn lidstva, k Hossana pírody

Listy osyky šeptají mu harmonický zpv (U n h y m n e

harmonieux sort des feuilles du tremble ve

»tyech vtrech ducha'); na výšinách hor slyší hudbu

nevyslovitelnou, hlubokou a jasnou, jež valí se kolem

svta a širými nebesy krouží svou nekonenou dráhu,

až splývá s asem, prostorem a tvarem i potem,

a svt, zahalený v tu symfonii, zdá se mu, jak pluje

ve vzduchu, tak plouti v harmonii (Ce qu'on entend
sur la montagne v Listech podzimních «). Hudbou
mluví k básníkovi píroda, hudbu má on ve vlastním

srdci

:

Jde básník do polí, jde v úvaly a háje

a všemu naslouchá, sáni v sob lyru maje . . .

(Kontemplace I. 2. Peklad Jar. Vrchlického.)

V pedmluv k Vnitním hlasm napsal:

» Shakespearova Porcie mluví kdesi o hudb, kterou
každý lovk má v sob. — Bda tomu, praví,

kdo ji neslyší! — Tu hudbu má v sob také píroda.

<

Má-li míti kniha njakou cenu, musí býti ozvnou
onoho zpvu, jenž odpovídá v nás zpvu, který slyšíme

z vní. To echo nejvnitnjší a tajné jest v oích
autora poesií samou . . .

Ve Zpvech soumraku velebí Hugo krásnými

slokami A Mademoiselle
J. moc a dstojnost

zpvu

:

Ó zpívej, zpívej, dívko snivá!

Je svatou žena, která zpívá,

jí osudu se netkne hnv

!

Zpv dobude jí požehnání,

nebí genius jí krásu chrání

a krásné její oi zpv

!

(Pel. Jar. Vrchlický.)

Ve verších Louise B. staví tímto zpsobem
hudbu po bok poesie

:

Neb máte pro to vkus, co pouze mže žiti

;

nad Dantem, Mozartem, nad notou, knihou zíti

se chýlit vaši skrá.

Neb v lásce nemáte než vci nesmrtelné

V Záích a stínech míní: »Mezi exaktním

a poetickým není nesrovnalosti. íslo je v umní jako

ve vd. Algebra je v astronomii, a hvzdáství dotýká
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se poesie; algebra je v hudb, a hudba dotýká se

poesie. Duch lidský má ti klíe, které otevírají vše:

íslici, písm, notu.«

Nejobšírnji Hugo rozhovoil se o hudb v básni

Que la musique date du seizime sicle,

Že hudba poíná šestnáctým stoletím. Oním zaátkem

je básníkovi Palestrina. V osob Palestrinov vzdává

celé hudb svj nadšený hold, nejvelejší, jenž pro to

umní vyšel z jeho péra.

Díve, nežli pikroím k vymezení vlastního vlivu

Hugova na hudbu devatenáctého století — a vliv ten

skuten ml, af pímo i nepímo, což se teprve ukáže,

jakkoli se snad na první pohled mnohému zdá podiv-

ným — pro zajímavost podám peklad eené básn,

u nás dosud neznámé, která tvoí íslo XXXV. sbírky

Záe a stíny. Vyprávti obsah její prosou, zdálo by

se mi olupovati báse, jejíž myšlénky vyjádeny jsou

po hugovsku v seskupení a protikladu obrazv, i o to

poslední, co sebe pelivjší peklad vbec schopen

jest dáti.

Že hudba poíná šestnáctým stoletím.

L

Ó, staí pátelé, kdys mladí tak, a již

jste nesli jako já dnu neskonalou tíž,

na mnohé lítosti již tluete hrob nmý
a jdete shrbeni, neb moudrost chýlí k zemi

!

ó, moji pátelé ! kdo z vás, kdo asto z nás,

kdy smutek, suchý zrak a líce snivých krás,

ten pítel rozvážný, jejž ctíš a který raní,

na elo položil nám ruku písnou dlaní,

kdo z nás byl nehledal klid sob ve zpvu

!

Jak sestra, dotykem jež skytne úlevu,

kdo nedal vstoupiti v svou mysl melodii

!

A pam neruše tch, kteí mrtvi nyjí,

kdo nenalezl smích a slzy vedle hned

ve zvuku nástrojv a hlas lidských, flét!

Kdo z nás, když na nho bol njaký se valí,

tak celý rozechvn tím dechem davu z dálí,

byl nevklouz' v divadla ev matných výkiku

!

Jak nkdy vzdechnutí se ztrácí v povyku,

kdo duši nehodil, jež k onm pimíšena,

tam v orchestr, kde chví se hudba okídlena,

kde pochod válený vydechá lásky hlas,

kde bubny víící ve slzách tiší bas!

II.

O slyš! na mistra kyn, kterého zíš se chvíti,

na všechny housle te, ó slyš ! se smyec ítí.

Orchestr tesoucí se smje v sluji své.

Vše mluví. Aniž zíš, tak smíchy veselé,

kdy nivou z veera šum ztlumený se zdvih,

ty slyšíš sbra na zralých vinicích.

Jak na sloup hlavice se vyšvihnula kehká,

tak rozjaená zde nad alto flétna lehká.

Stupnice, sestry ctné a v páe zahalené,

prázdníce, plníce amfory nachýlené

se drží za ruku a adou zpívají,

co vánkem lehounkým kol kolem splývají,

jak závoj laškovný kol božských skupin duje,

ty krajky zvukové, jež pištec rozkrajuje.

Ó, nebesa! hle, roh v tom zazní. Na ten hlas

vše skokem vzbudí se, vše vzpružuje se v ráz.

Se sterým ozvukem, v svých bok bije šíi,

to buben perzných nástroj stádo zvíí,

vzduch vzteklých, sykavých pln zvuk za chvíli,

jež hadi kovoví v svých bocích kroutili.

(Dokonení.)

O. HOSTINSKÝ:

Vzpomínky na Fibicha.

(Pokraování.)

Mám-li vypravovati o druhé symfonické básni

Fibichov »Záboj, Slavoj a Ludk «, nemohu a také

nechci umleti vzpomínku svou ist osobní. tená
hledající v tchto ádcích píspvky k djinám eské

hudby, nebude sice na ní míti nijakého zájmu vc-

ného, ale podiví se snad nemálo, svím-li mu, že jsem

12. prosince r. 1873 ve veerní zábav hudebního od-

boru Umlecké Besedy byl jakýmsi soupeem Fibicho-

vým na poli — skladatelském. V tom totiž smyslu,

že tenkrát oba jsme se » ucházeli o píze obecenstva «.

Dal jsem se pohnouti Procházkou, kterého jsem s n-
kterými svými písnmi byl seznámil, a svolil k tomu,

aby mistr Lev v zábav té zazpíval mou »Jarní« (na

slova Elišky Krásnohorské »Piploulo jaro«). Bylo to

poprvé, ale také naposled, co jsem se v podobné roli

ped pražským obecenstvem objevil, a nesmím íci,

že by posluchastvo mj pokus bylo pijalo nevlídn.

A téhož veera hrály se také dv novinky Fibichovy

:

»Jasná noc« pro housle a klavír, již provedl tehdejší

koncertní mistr divadelního orchestru Cantani s Pro-

cházkou, a symfonická báse práv jmenovaná v tyr-

runí úprav klavírní pednesená opt Procházkou

a Jindichem Káanem z Albestu. >Záboj« pipoutal k sob
ovšem nejvtší pozornost a významem svým všechno

ostatní zastínil. Obecenstvo v » Umlecké Besed

shromáždné a skoro naveskrz pokrokovým snahám

pátel Smetanových naklonné bylo ostatn již pipra-

veno na tuto novinku rozborem, jejž krátce ped tím

V. J. Novotný byl podal v » Daliboru «. S radostí bylo

vítáno netoliko umlecké stoupání skladatelovo, ale i to,

že zde poprvé pi symfonické básni smru moderního

sáhnuto bylo k programu z eské literatury váženému,

a to se zejmou tendencí charakterisovati též národnostn.

Z » Umlecké Besedy dostal se pak »Záboj« do

veejnosti i v rouše orchestrálním, arci teprve na nej-

zazším konci saisony. Vyžádalf si novinku tu »Akade-
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micky tenáský spolek« pro slavnostní akademii, kterou

poádal na památku svého 251etého trvání 25. kvtna

r. 1874 v Novomstském divadle. Ze skladeb orchestrál-

ních byly na programu ješt Smetanova pedehra k - Li-

buši « a Scherzo z Dvoákovy symfonie D-moll. Ob po-

slední skladby dirigoval Smetana, »Záboje« Adolf ech.

Od zaátku bezna byl jsem mimo Prahu. Musil

jsem se s ní rozlouiti na nkolik let, ponvadž moje

úastenství v ruchu hudebním a innost žurnalistická

bránily vážné prprav k dráze akademické. Ale jubi-

leum »Akad. tenáského spolku^ nejen že mne na

nkolik tch slavnostních dn pivábilo do Prahy, nýbrž

zpsobilo nad to jakési pohostinské moje vystoupení

referentské v » Lumíru «. Tak stalo se, že jsem o novém

díle ve Viln meškajícího pítele napsal: » Fibichv

»Záboj« jest nejlepší, co od nho v oboru orchestrálním

známe. Rychlými kroky, ba možno íci i skoky rozvi-

nuje se jeho mnohoslibující talent; od »Otella« v mi-

nulé saison filharmoniky provedeného k »Záboji«

uinn pokrok, který bychom radostn vítali, i kdyby

asová mezera mezi obma skladbami byla desetkrát

vtší. Charakteristické motivy a zejména jejich kontrasty

— prudký motiv Ludkv a elegický, avšak k vítznému

hymnu se stupující motiv Zábojv — jsou nad míru

šastn vynalezeny, jejich spracování jest dmyslné
a úinné, architektonická skladba celku — až na po-

nkud rozvleené sestupování s vrcholu katastrofy —
pevná, organická a imposantní, zvukové roucho orche-

strální pestré a zárove harmonické. Jako Dvoákovo
Scherzo mže i »Záboj« Fibichv pedstoupiti ped
každé obecenstvo a nemusí se vru lekati mítka zba-

veného všelikých ohled jak na » mladistvého « tak na

» domácího « skladatele.

«

*
* *

Jako první zpvohra Fibichova tak i ob symfonické

básn vznikly ped jeho odchodem z Prahy, ale když

poprvé se dávaly, meškal skladatel ve Viln. Zajisté již

»Otello« a »Záboj«, a nejinak i »Veseloherní ouvertura«,

nehled ani k etným písním, ukazovaly osobitý profil

autorv a jeho vzácnou potenci umleckou. Ale mistr

v nm dozrál ve Viln. Pedevším byl to klavírní kvartet

E-moll v lednu r. 1874 dokonený, v nmž jevilo se

dosažené mistrovství plnou mrou a všemi smry.
Neteba tuším pipomínati, že touto skladbou proklestil

si Fibich také cestu do ciziny; jakmile byla vydána
tiskem na konci r. 1 880, hrála se s úspchem ve Vídni,*)

^ *) Vídeský pianista prof. Ant. Doo zvlášt horliv se
ujímal tohoto díla, hrál je asto v soukromých spolenostech
umleckých i veejn. Z dopisu, jejž poslal nakladateli Fr.
A. Urbánkovi (otištného v »Daliboru« 18S0, str. 258), uvádím
tento detail: »Nejvíce asi Vás bude zajímati, že u profesora
Gansbachera mistr Brahms byl pítomen, mn listy obracel,
s patrným zájmem dílo to sledoval a velice pízniv o nm se
vyslovil.*

brzo i v Londýn, v Kodani, v Nmecku, v Hollandsku

na rozliných místech v Severní Americe atd. Smycový
kvartett A-moll však, souasn tém psaný, neuspokojil

písného autokritika tou mrou, aby se byl v pozdjších

letech, když docházelo na vydání i leckteré starší skladby,

odhodlal k jeho vytisknutí, zejména po druhém kvartettu

G-dur, jenž povstal o nkolik let pozdji a záhy vyšel

tiskem. A pece bylo by velkou chybou, kdybychom

proto onen starší kvartett podceovali. Nejen že výše,

které již tenkrát byl dostoupil Fibich, inila každé jeho

dílo pozoruhodným a zajímavým, ale práv tento kvartett

má v rozvoji naší hudby svj zvláštní význam jakožto

památný pokrok umleckého živlu specificky eského.

Snažil se jeho tvrce uplatniti eský ráz v slohu komor-

ním a oznail to i zevn tím, že do scherza uvedl —
jak obecn známo, on první z našich skladatel —
polku. Fibich byl si dobe vdom všeho toho, co

uinil pro naši hudbu jakýmkoliv zpsobem, a tžce

nesl, že jeho podíl na rozmachu eského umní po

stránce národní tak asto byl pezírán a zlehován, ba

dokonce popírán. Je tudíž pochopitelno, že na sklonku

let devadesátých, když úmysl jeho nevydati smycový
kvartett A-moll byl již nezvratný, chtl alespo ped
zapomenutím zachrániti onu polku a umístil ji v poslední

vt (> Tanec v zeleni «) své orchestrální suity » Dojmy

z venkova «.

Než pedbhl jsem události a zavadil o thema,

které jindy zevrubnji bude projednáno. Zatím vracím

se tedy k r. 1874 a dodávám k tomu, co jsem shora

ekl o vzletu Fibichova genia v letech 1873— 1874,

že nezstávalo to tajno souasných pozorovatel —
ovšem nepedpojatých a prozíravých. Procházka na p.,

jenž byl v stálém styku s Fibichem po celou dobu

jeho pobytu ve Viln, psal mi v první polovici ijna

r. 1874 z Prahy do Solnohradu: » Ubohý Fibich ztratil

svou manželku
;

pracuje nyní s dvojnásobnou silou.

Vzdal se svého místa ve Viln a obdrží bezpochyby

professuru theorie na hudební akademii v Lipsku, což

by ovšem pro nho i pro nás bylo velmi výhodné.

On a Dvoák vyvinují nyní úžasnou plodnost a dozrávají

na velké mistry — od obou mžeme oekávati veliké

vci !« O mnoho více, než co obsahují tyto ádky, a pak

eho jsem se doítal v novinách, o Fibichovi jsem

tehdy nevdl. Pímé korrespondence totiž mezi námi

nebylo ; on sám dopisování vbec nikdy nemiloval

a mn stailo, když píležitostné vzkazy a pozdravy

sprostedkovali ochotn jiní, kteí psávali radji. A po-

nvadž Fibich vrátil se z Vilna nkolik msíc po mém
odchodu z Prahy a o letních prázdninách r. 1875,

pokud jsem je strávil v echách, také nenaskytla se

mi píležitost setkati se s ním, byly naše osobní styky

perušeny dobrá tyry léta. Teprve když mne na
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podzim r. 1877 nastoupení docentury opt pivedlo

do Prahy, obnovily se ony nkdejší styky a nabyly

brzo rázu ješt mnohem dvrnjšího, než mívaly

kdykoliv ped tím.

(Pokraování.)

Nové hudebniny a knihy.

V. J. Novotný : »Ze starých asv.« Písn na staro-

eské texty. Nákl. Mojmíra Urbánka. Cena 2 K.

Je to nezvyklá cesta, vodit tenáe hostincem do hudeb-

ního referátu. Ale v našem pípad pohodlnjší, než odka-

zovat jej na folianty illustrovaných asopis aneb posílat

do gallerií — rozumí se soukromých, ježto veejných máme
pomálu — aby erpal názor o umní, jež in nuce je takto

na vidnou v kolotání obecného denního života. Kdo
rozhlédne se v populární restauraci pražské »u Flek« po

nástnných malbách, má generální pedstavu o celé ad
karton, které svým osobitým slohem, a zjeví se kdekoli,

nikdy nezaprou svého autora — malíe Láu Nováka. Všem
pracím tohoto pozoruhodného výtvarníka je podkladem

zachycený kus staroeského života a pímou inspirací veršíky

moralisující tendence ze staré literatury, které autor sbírá si

po rzných archivech a knihovnách. Není nemožno, že, co

Novák pérem a šttcem provádí po nkolik let již s úsp-

chem, bylo jménem jemu blízkému Novotnému podntem,

aby pokusil se illustrovat také tóny hudebn dosud nepo-

všimnuté toto ústedí. Proto vybral si z Hankových »Staro-

bylých skládání? osm rozmarných písní, z nichž v jedné

sbhl se s podpisem známého Novákova kartonu: »Kdož

se veer opije, ten o tom dobe ví ; ten pije ráno opt,

bude erstev jako kvt. Sluší k tomu poraditi a klín klínem

vyraziti.« Takové texty mly dvojí pvab pro Novotného.

Dovolovaly mu tžiti z eského jich rázu a pi tom osladii

hudební piodní archaisujícími písadami. Obého využitkoval

Novotný zcela pípadn. eský ráz dostavil se mu sám již

s povahou úmrn ulánkovaných myšlének a jadrnou dekla-

mací slova, ale pro starobylý nátr byly mu pomckami
rozhodnými technické prostedky, které ve staroeských

písních namanou se nám pes tu chvíli. astými nábhy do

církevních tónin, krátkými kanonickými podmalbami, jindy

opt copaskými sekvencemi, pedevším však diatoniností

omezil si kruh, v nmž vzniknouti dal tmto obrázkm svou

excepností vábivým. Další specialitou je však poloha písní,

která je pístupna i hlubokému hlasu. Ponvadž bassisté

bývají zpravidla v rozpacích, kdykoli náhoda uloží jim pro-

dukovai se na koncertu v oboru písovém, jist jim pijde

obzvlášt vhod Novotného sbírka. Tím spíše, ježto vtší

váha, než na dlouhodechost kantilény, již zmoci dovede

stále ideji se vyskytující »basse chantant«, klade se tu na

rhythmickou ráznost melodického spádu. j. b.

Dr. Erich Urban : Strauss contra Wagner. Nakladatelé

Schuster & Loeffler v Berlín, 1902. Cena 1 marka.

Rozumí se Richard Strauss contra Richard Wagner. Boj

o to, který s kterého je obou z tchto Richard, zamstnává

zbyten mladou nmeckou hudební publicistiku již od n-
kolika let. Prvotn bylo hlásáno, že Strauss staví dále na

bedrech Wagnerových, že celý zjev tohoto dochází umocnní
zjevem onoho. Arthur Seidl (»Moderner Geist in der deut-

schen Tonkunst Berlín, 1901) šel dále, a dokazoval, teba
nedokázal, že ve Straussovi má hudba nmecká ne epigona

Wagnerova, ale progona nového umní, emancipovavšího se

ze všech bývalých tradic. Pi tom ovšem Seidl nechával

Wagncrovo umní, teba jako epochu v minulosti uzavenou

v celé nezkrácenosti jeho platiti a obzvlášt si stžoval na

nedoceování filosoía-theoretika a básníka, vbec tedy literáta

ve Wagneru. Urbanova brožurka vychází nyní z opaného
pedpokladu. Wagner byl hudebníkem v první ad, ale

pouhým dilettantem ve filosofii a pedevším i v básních,

emuž nasvduje vlastní jeho doznání, že básnil si texty

sám pouze z nouze, ponvadž cizích a lepších nebylo mu
po ruce. Ne ve slov tkví básnická jeho síla, nýbrž v hudb.
Z této jedin vycházely všecky jeho disposice a jen v sebe-

klamu, dvujíce, že vyslovená theorie docházela u nho
osvdení v praxi, piítáme mu opaný postup co do op!o-

zování ideí. Wagnerova theorie o všeumleckém díle je do-

cela falešná. Umlec rozkládá se v umleckém díle, které je

istým neklamným obrazem jeho duše. Wagner však ml
pedevším na mysli úinek na obecenstvo. Nebyl jako

Gounod, který pi zkouškách na operu »Romeo a Julie - vy-

slovil se, že radost jeho vyerpána je vytvoením díla, naež
nastávají jen starosti a zklamání. Je-li umlecké dílo zetelným

obrazem umlce sama, musí míti rysy, celou osobitost svého

modellu. Jako lyrický umlec v lyrice, epický v epice, dra-

matický v dramatice se rozkládá, tak také hudebník v hudb,
básník v básnictví, výtvarník ve výtvaru. V hudebním dra-

mat básník sluuje se s hudebníkem v jedné osob (výji-

mený to pípad u Wagnera), nebo vyžaduje dvou oddlených

sil k vytvoení »básn v tonech«. V každém pípad vyslo-

vuje se jeden i druhý z poloviny, nechávaje — bu sob
samému aneb jinému — uvolnnu druhou polovinu. To prý

Wagner sám dokázal, ponvadž »dramata« básnil jen s hudbou.

Jeho postavy — Lohengrin, Tristan, Brunnhilda, Siegfried,

Parsifal — jsou pojatelny jen z jeho hudby, jeho hudba je

jeho báse.

V této první ásti své brožury Urban ohíváním zna-

ných odjinud nájezd osobních (na p. na Wagneruv satek
s pí. Cosimou) a výtek vcných (promnlivost v názo.ech

náboženských Wagnerových, jevících se v pechodu z proti-

kesfanství do opaku atd.) na leckterých místech zabíhá do

pamfletu. Ale není knihy sebe horší, aby v ní nebylo zrno

pravdy a snad také základní myšlénka Urbanova bude rzn
rozebírána. Pátelé všeumleckého díla pokusí se ji vyvrátiti

jako sofisma, protivníkm pijde ovšem vhod jako »doklad« . .

.

Co však Urban v druhé ásti (v IV. a V. kapitole knihy)

dovozuje, je holý nesmysl. Liszt »genialní divinací* dal

popud k symfonické básni, ale zastrašen tradicí, zstal státi

na pli cesty. Po nm ajkovskij utvoil kolem sebe školu,

»ech Dvoák podal úžasné doklady své samorostlé vynal-

zací síly«, Sinding pokraoval v díle Griegem založeném,

ale Richard Strauss symfonickou básní » Hrdinský život«

stvoil »všeumlecké dílo budoucnostb. Smlé toto tvrzení

niím jiným není dolíeno, než suchou, lexikografní biografií

Straussova, nikterak pronikavou analysou jeho nkterých

dl. Tak zv. problém Straussv je zase nechán in suspenso.

Stálé pokusy, nmecké hudb vykázati v souasnosti domi-

nující postavení Straussovým dílem vyrstají nyní jako hiby
po dešti. Nmci nemají dosti na dvstleté slavné minulosti,

a proto v dob, kdy nemohou se vykázati skuteným mistrem,

utíkají se k šílené method. Chtjí stj co stj sesaditi

s trnu skuteného boha a umístiti na nm modlu. Urban
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nepodniká nic jiného a jako není prvním, nebude i posledním

hledaem a dovozovatelem domnle »nového umní« v Ri-

chardu Straussovi. i. b.

Arthur Seidl : Wagneriana. II. Von Palestrina zu

Wagner. Bekenntnisse eines musikalischen »Wagnerianers«.

Nakladatelé Schuster & Loefler. Berlín, 1901. Cena váz.

5 marek.

Jaký mže býti druhdy rozpor mezi obsahem dílu

a titulem díla, podává svdectví tento druhý svazek Seidlo-

vých »Wagnerian«. Od Palestriny k Wagnerovi — tená
by jist ekal, že mu autor podá ne-li historický, tož aspo
systematický pehled všech evolucí a revolucí, které hudba

prodlala od dob, kJy byla ješt ve službách církve a od

úplného vymanní se z nich až do vrcholného jejího roz-

kvtu, který pes protesty a nepodaen dkazy zavírá v sob
dosud niím nedostižené, nadtož pekonané dílo Waguerovo.

V prvním dílu Seidl pojednával o díle tomto s jednotlivých

stránek kasuisticky sice vzniklými úvahami, ale spoádanými

pece v soustav diktované asovým vznikem jednotlivých

dl Wagnerovýh, o nž práv šlo. Tentokráte sice také dal

chronologií se vésti, ale pro takto sestavené essaye zahr-

nuje do díla tohoto kollektivního titulu, dovede odvodniti

prazvláštním zpsobem. Jak se totiž Wagnerian — tímto

Seidl, jak v prvním dílu doznává, byl kdysi — nazpt dívá

na pedchozí zjevy v hudebním umní. Jsou to tedy spíše

»Seidliana« než »Wagneriana«, s nimiž nám jest co initi.

Abstrahujeme-li od nevhodného titulu, najdeme opt
mnoho zajímavého v Seidlových sebraných úvahách. Ped-
ností jeho slohu, mistrné ovládání jazyka, duchaplná forma,

úžasná setlost a pohotovost v umísování citát, jsou i zde

patrny z každé stránky. Seidl psobil na mnohých nmeckých
místech, z nichž zase vyjížkami dovedl se spojití s jinými,

které nebyly mu domicilem, a tímto zpsobem šíil se jeho

horizont k úplné znalosti všech sloh hudebních a jejich

tradování, že mu není nesnadno pérem kdekoli zasáhnouti,

aby nevznikla essay obsažná, bohatá neznámými i málo

povšimnutými jednotlivostmi. Pobyt na gymnasiu v ezn
již v mladých létech postavil jej ke zídlu pravé tradice

Palestrinovy a katolického slohu a capella, hojná návštva

koncert uinila mu stejn blízkým oratorium Hándelovo,

jako velkou mši Bachovu, jako styk s divadlem operu

Gluckovu nebo Mozartovu, Marschnerovu nebo Wagnerovu.

Za nejcennjší stat pokládám o Lisztovi (zvlášt o »Fau-

stovské« a »Danteovské« symfonii), o Berliozovi, o problému

Schumannov, na všeobecná themata o hudební výchov
a o meziaktní hudb a j. V nekrologu Búlowov teme
(str. 472) passus, pro nás zvlášt zajímavý, týkající se demon-
strací, které drážanské obecenstvo svému sourodáku ztropilo

po známém obtavém jeho vystoupení v Praze na prospch
populárních koncert »Umlecké Besedy* : »ím vlastn

zesnulý tžce se tehdy provinil? Ze v Praze a jinde osvd-
oval syrnpathie pro Musu Smetanovu *) — nemohl si to

dovolit o n, jenž energitji než kdokoli jiný (i v cizin)

propagoval nmecké umní? Nepotvrdil mu pozdji pikul-

havší úsudek toto pedasné porozumní pro zdravé, dobré

jádro v eské hudb ?«
j. b.

*) Zde autor potud se mýlí, že pi návštvách Prahy
v 1. 1884 a 1886 okázalé syrnpathie Búlowovy odnášely se
pedevším k Dvoákovi.

Národní divadlo.

Nicolaiovy »Veselé ženy windsorské«.

V plném rozkvtu své tvoivosti zesnulý Otto Nicolai

jednou stránkou svého díla následoval pedního pedstavitele

nmecké mšanské opery, pevn tkvící vc skutené, pozemské

naší pd, v nejznámjších jejích krajích, dobrácké, pi tom

drsné a neomalené ve svém humoru a vtipu i sentimentální

v ženských, lehko osychajících slzách své lyriky : s dílem

Lortzingovým má mnoho spoleného, co zjednalo mu
píze soudobého obecenstva. Jemnji cítícímu diváku pak

zavdil se šastným uvedením tón romantických v dílo:

poetitjším duším hrst stíbrných paprsk jednání posledního

byla náhradou a protilékem proti pivem páchnoucímu jednání

pedchozímu. A jinou stránkou — onou, jež udržuje dílo

jeho živé dodnes, kdy dávno již biedermeyerovská spokoje-

nost byla vymizela z duší v hledišti — pimknul se k nej-

vtšímu mistru a tvrci zárove komické opery: k Mozartovi

pichyluje se, pokrauje, pokud možno v jeho stopách, v jeho

formách. Co s tímto mistrem sdílí : svžest humoru, vtip

a švih, zárove jadrnost charakteristiky a obratnou plynnost

formy absolutní hudební krásy — povznáší operu vzdor

jejímu vlastn eklekticismu na zvláštní v té ojedinlosti,

než významné místo v djinách dramatické tvorby našeho

století.

Jest tedy optné zaádní díla v repertoir jen schvalo-

vati. Tím spíš, an okamžitý, ne práv nejdokonalejší ve své

úplnosti status divadelních našich sil staí, veškery úlohy

z vtší ásti velmi dobe, z ásti aspo zcela slušn obsadit.

Znan v popedí svojí umleckou hotovostí, promyšleností

a životností stál výkon sl. Slavíkovy: byl pi té hudební

pesnosti pln humoru, hrajícího všemi odstíny — vzpomínám

jen výborn vystiženého karrikujícího pathosu arie jednání

druhého — pi tom prostý veškeré drsnosti i hrubších

drastitjších tón, k nimž úloha snadno umlkyni mí
jemného taktu by mohla svésti. Pan KHment, výborný Falstaff,

— leda že na postavu tohoto obmezeného domýšlivce píliš

ješt vtipn si vedoucí — znamenit vedl si zejména ve

veliké své hospodské scén: výjev se žárlivým manželem,

p. Šírem, který tenkráte rozvinul daleko víc temperamentu,

než býváme u nho zvyklí, kypl vtipem a byl pln životné

plastiky. Sl. Kubátová, jíž s p. Ptákem pidlena lyrika díla,

omezila svoji pkn provedenou úlohu na minimum, vyne-

chavši psobivou svoji arii, která pec jest nhou svojí

pípadnou a vítanou protiváhou proti pedchozím drastickým

scénám. Ovšem prodloužilo by se jí tak již povážlivé trvání

díla dost znan . . . Episodky, zejména podaený párek

smšných nápadník skytly pp. Króssingovi a Pollákovi

píležitost získat si vdk a úspch, aniž by skoro oteveli

úst ku zpvu, komikou své hry.

Sl. Feldenova, jež po nkolikáté již pohostinsku u nás

vystupuje, nepipadala mi zvláš zapadat výkonem svým

v rámec ostatního pkného provedení. Jednak orgán, pro

úlohu tuto sic dostatený, ale málo svží, ale pedevším

divné, nepíjemné, pallalalní zabarvení výslovnosti, jednak

husté podrážení a klouzání se s tónu na tón, vbec nedo-

statek jemnjšího hudebního vkusu nedopustily mi jiných

dobrých snad stránek jejích si uvdomit.

Orchestr doprovázel dosti choulostivou v jejích lehoun-

kých tónech partituru pkn. Jen — jako pi »Dvou vdo-

vách« — : píliš kryl konversaní partie na scén.

K. Hoffmeister.
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K novému nastudování Wagnerových »Mistríi pvc
noriinberských«.

Po tetí chystá se Národní divadlo vypravit veledílo

Wagnerovo, které, jako žádné jiné, je schopno dokázati, že

vše, co posvcuje pravé, ryzí umní, teba representovalo

smr sebe národnjší, nemže neuiniti se majetkem veške-

renstva. »Die Meistersinger von Nrnberg« jsou nejnme-
tjší operou svým djem, svou tendenní pointou, svým
celým duchem — a ejhle! co nikdo neekal, stalo se: mimo
jevišt nmecká a vbec germánská neselhaly úinky jich,

kde národní jich význam nebyl brán do rozpotu. Jako »Les

maitres du chasit de Nuremberg« mají své nejnadšenjší

ctitele v Paíži, jako »I maestri cantori da Norimberga« vy-

slechla je se zájmem, by ne trvalým (jak je to konen na

jihu zvykem) Itálie, ale internacionální úspch jich speetilo

pece jen Národní divadlo, kde skvlá premiéra dne 12. února

1894 vzbudila pochopiteln zájem celého Nmecka a v jeho

evidenci se udržela, že dnes k ní nkolika slovy se vrátiti

nebude od místa.

Nešlo bez nesnází pro naše divadlo »Mistry pvce«
získat, ale podailo se to výhodnou — pro nás umlecky,

pro druhou stranu obchodn — výmnou za Leoncavallovy

»Komedianty« se zdejším nmeckým divadlem. Právo pro-

vozovací zjednáno — ale kde kdo pochyboval do poslední

chvíle, že je vbec možno text Wagnerv bezúhonn pe-
ložit. V tom ohledu vykonal V. J. Novotný kus poctivé a zá-

služné práce. Jak hrav na p. podailo se mu vložit do úst

Beckmesserových bezdnou parodii závodního zpvu ! K ta-

kovým místm bylo teba více, než pouhé pekladatelské

routiny — zde musila uvolnná produkní schopnost pro-

mluviti své slovo. Francouzi mají dva peklady »Mistr pvc«

:

starší od Victora Wildera (knihový), a novjší od Alfreda

Ernsta, jehož používá se ke zpvu. Tento je pamtný lite-

rárn tím, že vypovdl válku nmému »e« a že ono »e muet«

povýšil v zájmu deklamace na nejhlasitjší vokál. Ale rým

za to musil u nho padnouti (až na skrovné výjimky) a tím

padla u nho nejkrásnjší pízdoba Wagnerova básnického

slova.

Také Novotný nemohl najiti v eštin pípadný rým,

leckdy charakteristický pro originál svou sterotypností (»singen«

— »gelingen«, Hans — »Wachs«), leckdy drazem svým de-

klamaním pozoruhodný (Pogner — »Kunstge\vogner«). Zde
bylo nutno obcházeti slovo, jako jinde zase celý smysl. Snad

šel Novotný i nkdy píliš daleko ve své uzkostlivosti, aby

nenarazil v národním ohledu. Naproti tomu ovšem nelze

namítnouti nic, že na p. závrenému Sachsovu velebení

nmeckého umní — jež tak jak tak padá u nás za ob ka-

pelnickému olvku — dal vyzníti všeobecn, s výpustkou ná-

rodního drazu. Ale v monologu Sachsov (III. jed.) passus,

znjící v originálu

:

Wie friedsam treuer Sitten,

getrost in That und Werk,

liegt nicht in Deutschlands Mitten,

mein liebes Nrenberg!

v pekladu Novotného:

Zde v našem vábném kraji,

af mšan i bahatýr,

ti svorn se k sob mají,

že stálý vládne mír.

nemusit tolik obav vzbouzeti pro to Nmecko. Vždyí jde

o ryze lokální patriotism Sachsv, který je vysloven tmito

tymi verši. Jiný literát eský takto mi kdysi improvisoval

jich peklad — myslím - výstižný a pec nezávadný:

Jak v klidném blahobytu,

svých ád steže šperk,

sted Nmec neleží tu:

mj milý Norimberk!

K uspokojení pedant by tyto malikosti nkolikerým

škrtem pera dovedl Novotný uvésti na pravou míru. Nebo
jinak nemže ani sebe vtší nespokojenec nic vytknouti jeho

pevodu, který v ásti nejdležitjší a nejtžší — v pravidlech

tabulatury — potkal se se zdarem nevšedním, což nejlépe po-

známe, postavíce vedle originálu jeho i francouzský peklad

:

Ein jedeš Meistergesanges Bar

stell' ordentlich ein Gemásse dar

aus unterschiedlichen Gesetzen,

die keiner soli verletzen.

Ein Gesetz besteht aus zweenen Stollen,

die gleiche Melodei haben sollen,

der Stolí' aus etlicher Vers' Gebánd,

der Vers hat seine Reim am End.

Darauf so folgt der Abgesang,

der sei auch etliche Verse lang,

und hat seine besondere Melodei

als nicht im Stollen zu finden sei.

Derlei Gemásses mehre Baren

soli ein jed' Meisterlied bewahren,

und wer ein neues Lied gericht,

das uber vier der Silben nicht

eingreift in anrer Meister Weis',

dess' Lied erwerb' sich Meister-Preis.

(Wagner.)

Un chant de Maítre bien construit

a clairement sa mensure en lui,

par des divisions notoires,

pour tous obligatoires.

Tout abord, le chant contient deux »stances*

égales airs et importances,

en veis pareils comme sont les airs;

la rime est tout au bout de vers.

Ensuite vient le »chant d'envoi«

dont les vers ont aussi leur loi,

et qui, par son timbre spécial

á l'air des stances n'est point égal.

Un Chant aux rgles bien conforme

edit plusieurs fois cette form
et si 1'artiste, avec grands soins,

n'imite en plus de quatre points

les »Chants recus* qu'il doit connaitre,

il petit brigeur le rang de Maítre.
(Ernst.)

Mistrovského zpvu každý »bar

mj v poádku míru a tvar

ze spoj rzných vazby slité —
ty nikdo nezrušíte!

Vazby spoj vždy ze dvou slok se strojí,

jež stejná melodaj k sob pojí —
a sloku mj verš spojením

;

verš každý na konci má rým.
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Pak následuje >dopvek«,

pár dobrých verš, celku vdk —
a svou vlastní a má melodaj,

to jinou než ve sloce nám hraj.

A této míry více »baru

je mistrovské té písni k zdaru

;

kdo píse zrobí výten,
že nad tvero slabik všeten
do jiných mistr nesahá,

ten mistrovskou zde cenu má. (Novotný.)

V jediném míst Novotný pekládá s jistým filologickým

mylem (po otázce Magdaleny »Zda ohlásit mám reka,

jejž mistr Pogner eká?«): Waltherv vzdech Betrat ich

doch nie sein Haus!«, který má smysl: Kéž nikdy jsem

pece do toho domu nebyl vstoupil«, slovy: »Vždy dm
jeho sotva znám!« Ze tu bží o starou formu optativu (sr.

Neitzel, »Fhrer durch die Oper«, I. 3, str. 300), dokazuje

již Magdalenina vyítavá odpov:

Ei Junker! Was sagt ihr da aus?

In Nrnberg eben nur angekommen,

war't ihr nicht freundlich aufgenommen?

Jí totiž nevysvítá, že Walther naráží na místo svého zami-

lování se, a která ve své prostodušnosti domnívá se, že

nebyl spokojen s pohostinstvím v dom Pognerov, s nímž

díve již byl znám (Arg. slova Pognerova »pan rytí

zde, mn dobe znám« na str. 15, a »za ruím v tomto bodu

etc.« na str. 23).

S podloženým pekladem Novotného pišla partitura

do rukou pana kapelníka Adolfa echa. Ten putoval s ní

k pramenu meistersingerovské tradice, do Vídn, kde dílo

Wagnerovo ml v rukou ješt Hans Richter. Z návodu jeho

pijal náš dirigent s minuciosní pesností všechna tempa

v jich authenticit, ale v úct k jeho autorit šel snad tak

daleko, že mnohdy — jako v základním tempu ouvertury —
neuvážil, quod licet vídeským filharmonikm, že non licet

orchestru Národního divadla. Z Vídn byly pineseny také

k nám škrty, které snad délka pedstavení ospravedlovala,

ale které nebyly dílu na prospch. Te hraje se Wagner ve

Vídni nezkrácen a snad budou dirigenti uit se nyní odtud

šktrty otevírat.*) Nás aspo rušilo vždy — nehled ani ke

ztrát bohatšího požitku hudebního a ucelenjšího dojmu
z textu a scény — že mluví se stále o dvou slokách a do-

pvku v rzných tch »barech«, co zatím všude se zpívá

jen jedna (i pokud jde o Walthera i pokud jde o Beck-

messeia). Nehled k tomu, byl kapelník ech zvlášt šasten

v nastudování, jež pi premiée celku propjilo švih a spád

a zjednalo i za hranicemi pknou povst eskému provedení

»Mistr pvc«.
Ze sólist premiéry vdn sluší vzpomenouti pede-

vším sl. (pozdji pí.) Veselé, pohíchu ped asem nucené

uchýliti se do soukromí. Jako první eská Eva zstane vždy

mile zapsána v pamti naší, jak graciosn v každém ohledu

ztluinoila tuto nejpvabnjši ženskou postavu Wagnerovu.

Vedle ní teprve pi reprisách dostal se Walther pidlením

p. Laškovi do povolaných rukou, ve kterých Sachs byl od

poátku u pana Benoniho. Za to geniální jinak Heš na celé

*) Naše dosavadní »vide< byly pijaty tak, jak v ob-

sáhlé míe povoleny ve Vídni neoblomnému barytonistovi

J. N. Beckovi. Škrt na str. 47. podniknut nepochybn proto

že místo to nedovedl zpívati p. Florjanský.

áe zcela proti duchu Wagnerovu zkreslil Beckmessera. A
jen pro jeho odchod »Misti pvci« zmizeli z repertoiiu, a
- jak se v novém nastudování koncem r. 1899 okázalo —

p. Polák dle vzoru výteného Friedrichsa byl s to, aby tžkou

tuto postavu podal nám v pravém svtle. Rovnž u pana

Klimenta mohli jsme znamenali v úloze Pognera pokrok

oproti jeho pedchdci, který jako regisseur od samých po-

átk neml kvalifikací k vystavení díla tak hlubokého, všech

obvyklých operních šablon tak vzdáleného.

Ježto pp. Benoni, Kliment, Polák a též p. Veselý (ne-

vyrovnatelný David) setrvávají na svých místech, a nynjší

dirigent Karel Kovaovic osvdil se jako skladatel již v »Cest

oknem« a ovšem ve »Psohlavcích« jako výtený znalec »Mistr

pvc«, není se o n v hudebním ohledu co báti. Ale ne-

šastná režie ! Budou-li zase dekorace postaveny nešastn

jako dosud, budou-li lavice v prvním jednání obráceny zase

do obecenstva (proto, aby sbor pi chorálu mohl dívati se

na kapelníka), bude-li Magdaléna v prvním výstupu dvakráte

ranna slepotou a po tetí teprve zbavena mázdry na oích

(tak nešikovn byl upraven trojí pokus Waltherv o piblí-

žení se k Ev, o nmž dvakráte Magdaléna nesmí mít po-

tuchy, ale na který se dosud ze vzdálenosti dvou decimetr

spokojen dívala, až ji dán byl >• vstup <)> pijde-li Eva v druhém

akt k Waltherovi n e pestrojena, bude-li dále rovnž n e-

pestrojená Magdaléna poslouchati serenadu Beckmesserovu

v okn, kterého nikdo z obecenstva neuvádí, bude-li atd. . .

.

dopadne to s »Mistry pvci« v ée »výtvarnické innosti*

njak bled. Pakli však ádné provedení hudební podporováno

bude krásnou a s hudebními tvary pesn se shodující úpravou

scény, stanou se lehce »Misti pvci* kusem kassovním, jímž

pi druhém nastudování již vskutku byli.

Snad by beze škrt se zaátkem pimen brzkým

(na p. v sobotu o 5. hodin) mohly stát se kusem po-

pulárním. Tím budou tak jak tak, pokud správa divadla s nimi

poítati bude jako s dílem, které znamená pi každém pro-

vedení umlecký svátek a nejmén hodí se k tomu, aby

ve tech nedlích prošlo všemi tvrtkami abonentními.

j. b.

Zprávy spolkové.

Jednota eskoslovanských editel kr, ka-

pelník, varhaník a majitel hudebních škol.

(Za redakci této rubriky odpovídá B. Kašpar.)

— estný len naší Jednoty, kol. AI. Hnilika, editel
kru v Chrudimi, nejstarší z našeho stavu, odchází dnem
1. 1. m. na odpoinek. Mstská rada uznávajíc veliké zásluhy
jeho o umní hudební vbec a v mst Chrudimi zvlášt,
vymila mu pensi skoro v dvojnásobné výši dosavadního
služného. Pan kollega pi té píležitosti vzpomnl i podpr-
ného fondu našeho penžitým darem (v tomto roce již po
druhé). Nástupcem jeho stal se dosavadní varhaník kol.

J. Siegl, a na místo varhaníka bude vypsán konkurs co nej-

díve. Služné (varhaníka) bude dle doslechu obnášeti 1000 K
ron, vedlejší píjmy rovnž tolik. Kollegm, kteí chtli by
o místo to se ucházeti, nabízí služby své kondiní odbor,
a bližší ochotn sdlí jednatel.

— Úpravu platu editele kru provedlo nejnovji msto
Pardubice. Místo dosavadních 600 K má nyní editel kru
900 K ron.

— Kol. AI. Ruka v Daicích vydal vlastním nákladem
»Zpvy zemelých* pro 3 smíšené hlasy (soprán, alt a bas).

Cena 5 K, pro leny Jednoty za polovinu. ást
istého zisku vnuje skladatel (jenž jmenován byl prvým
dobrodincem Jednoty r. 1899) Jednot. Sbírka tato pijde
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zajisté vhod menším sborm, zvlášt venkovským. Obsahuje
deset truchlozpv, Salv a Animas. Texty jsou velmi zda-
ilé a úpln nové, hudební zpracování pak vzdor naproste
snadnosti pvodní a pípadné, náladu vždy vystihující. Pe-
krásný jsou ve své jednoduchosti a pi skrovných prosted-
cích hudebních, jimiž pracováno, zvlášt písn : matce, otci,

ddekovi a babice. Ostatn dobrá vc sama se chválí,

a zde vskutku neteba reklamy.

— Msto Písek hodlá uctiti památku býv. svého editele
kru Gregory postavením dstojného pomníku v sadech
Palackého. Na rovu jeho zbudován mu pomník záhy po
úmrtí.

— Jak cení se umní hudební a honoruje ve »vlasti

hudebníku, « svdí nejlépe tento »konkurs« (!) v »N. Pol.«

uveejnný: »Místo kapelníka v okresním mst Pe-
šticích jest ihned k nastoupení. Týž musí býti energický
dirigent, který by též byl dobrým prvním houslistou. Uchaze
onen mohl by býti nejlépe emeslník, který krom toho
mohl by v míst vyuovati hudb na rzné nástroje. Bližší

sdlí Václ. Reš v Pešticích.

«

— Dne 4. t. m. koná se schze kapelník, len Jed-
noty, z vých. Cech v Dašicích, za úelem úvahy o naléhavých
otázkách, v záležitostech stav ien nejvíce poškozujících a se-

stavení potebných návrh pro píští schzi. Návrhy a pokyny
i nelen jsou vítány.

Dopisy.

Z Kromíže. (Koncert »Kížkovského« 26. února.)
Být sbormistrem pveckého spolku v menším mst, záviset

na rozmaru a ješitnosti svých bližních, není zrovna vc pí-
jemná. K tomu je teba svží, silné povahy, která dovede
vytvoit silný sbor, vdoucí f>ro vlastn to a to se zpívá
a hraje. Je teba vštípit pvcm (a také obecenstvu) aspo
nejširší základy umlecké inteligence ; ne vyzpívat, ale za-
zpívat, ne slyšet, ale poslouchat. Nutno zkrátkav vycho-
vávat pvce i obecenstvo také ve smru umleckém. Že toho
je teba, dokazují stesky o nepochopení umleckých výtvor,
málo navštvované výstavy, prázdné skoro sín koncertní. —
Tak si také vykládám poloprázdný sál pi koncertu, jejž

poádal »Moravan« ve prospch postavení pomníku Kíž-
kovskému. Byl ovšem stanoven ne práv ve vhodnou dobu
(ti dny ped koncertem pí. Menšíkové, dlouho ped tím již

ohlášeným). Neznáme všech dvod oné nevšímavosti
;
jisto

je, že divn se vyjímaly verše sl. u. Baldesariové o tom,
jak pro hudbu »tvrce moderního eského umní hudebního
svítá svtlo pochopení.* Ostatn myslím, že proslov byl by
snad lépe vyznl v prose

;
vypadá to pec jen podivn, ta-

kový soupis ve verších, teba sebe procítnji deklamovaný.
Po proslovu zazpívány sbory: 1. »Utonulá«, 2. »Pastý a
poutníci«, 3. »Odvedeného prosba«, 4. »Výprask«, 5. »Sv. Cy-
rill a Method«. Nejlépe provedeny sbory 3. a 5. Sola zpívali

pp. Dr. Hauk (tenor) a u. Balcárek (baryton)
;
jen bychom

radili ke srozumitelnosti zpívaného slova, zvlášt u bary-
tonisty. U sboru je teba vyrovnat tenor; místy bylo slyšet

tenoristy a ne tenoi. ásten tu omlouvá krátká doba.
Osvdený sbormistr spolku, p. ed. Ferd. Vach, vystihl dobe
povahu skladeb; jen »Výprask« byl snad píliš akademicky
zazpíván. — (Veer písní pí. N. Menšíkové dne 3. bezna.)
Chcete-li slyšet, jak možno zpívat nejen noty, nýbrž vysti-

hnout všechny ty rzné odstíny v písni, sepjat zpívané slovo
s prvodem klavíru v jeden krásný celek, poslechnte si pí.

Menšíkovou. Neveliký hlas (u nás indisposicí trochu za-

stený) zaujme vás zvlášt tam, kde slovo a nápv kryje se
s duševním cítním pvkyn. Nám líbily se zvlášt píse
Novákova »Noci«, Schumannova »Tvé viny tíž«, úryvek ze
Dvoákova »Stabat mater* (Inflammatus) a ísla z Libických
písní, které pijaty byly také s nadšenou úastí etného obe-
censtva, práv tak jako zajímavé francouzské »Bergerettes«.
Pianista p. K. Leitner zahrál pkn Straussovu-Tausigovu
Valše caprice« a Chopinovo »Scherzo«. Prvod u písní

není jen na vyplnní harmonie (sr. na p. Nováka, Brahmse
atd.), nýbrž má tvoit jediný celek umlecký se zpívaným
slovem

; p. Leitner se zajisté k tomuto ideálu znenáhla pro-

pracuje. — Páli bychom si také, aby program, pokud možno,
nebyl mnn ; stane-li se tak, bylo by záhodno oznámit
zmnu obecenstvu. Fr. v. ž.

Z "$ídn. Viola amour rediviva : tak s radostí mohu
nadepsati svj dnešní dopis ; s radostí, jako když v životním
ruchu a kolotání setkáváme se s dvrným známým, kterého
jsme již nemli mezi živými. V posledním koncert zdejšího
»Tonknstlervereinu« v rukou brnnského dirigenta Filhar-

monické Besedy a virtuosa zvuného jména pana Rudolfa
Reissiga jsme se shledali s tím ne-li zapomenutým, tož jist
zapomínaným nástrojem, jak u Vás správn bylo pozname-
náme A viola amour dožila se vzkíšení své existence
velmi významným aktem umleckým. S plnou energií sob
vlastní vnoval se pan Reissig krásnému nástroji a výsledky
jeho pokusu uvésti jej v ovzduší koncertní sín nyní pi
význané píležitosti ve Vídni, když v Praze v »Umlecké
Besed* naskytlo se mu v menším kruhu získati pro nj
zájem, pekvapily všeobecn svou zdailostí. Vi le amour
uchystáno i obadné uvítán : ped koncertem sešla se spo-
lenost hudebních inteiessent, aby ústy sekretáe pana
Mandyczewského vyslovila své » vítej nám!« milostným hou-
slím ve form pouného výkladu o nich. Pi tom po zásluze
vele ocenil pan Mandyczewski úsilí p. Reissigovo po uplat-

nní dávno neslyšeného zvláštního tónu v souzvuku moderní
hudby instrumentální. Ale nejlepší, protože aktivní, propa-
ganí doporuení podala pece jen produkce virtuosova. Pan
Reissig hrál Laloovy »Chants russes«, Sukovo Adagio z Des-dur
a Allegro z Leclairovy sonáty za klavírního doprovodu pana
L. Švába tak znamenit, že po každém ísle rozbouil se

sálem neutuchající potlesk, svdící o tom, jakých sympatií
jedním rázem dobyl si nástroj zpola neznámý jeho pstitel.

Obdivuhodná je výše, k jaké dovedl pan Reissig povznsti
odlišnou techniku violy amour; lze tu jen konstatován"
neobyejnou její vytíbenost, která je s nejíží požadavky
virtuosní hry. Ze pak hra jeho je prozáena cituplností a

všude presentuje se s inteligencí vnímavého hudebníka, pi-
splo v stejné ad k dokonalému jeho úspchu, který ne-
postrádá ani aktuální píchuti : dnes, kdy instrumentaní do-
vednost rozbíhá se na vše strany ve shonu po nových barvách
a nových odstínech, nelekajíc se ani nejpitvornjších nápad,
nebylo by snad marno, kdyby výkonné umní pivedlo o své
újm njaké nové, ale vskutku existentní, a dosud ne živé prvky
na instrumentaní paletu, pokusíc se vzkísiti z charakteri-

stických nástroj starých ty, které pro jejich vlastnosti bylo

by možno vepnouti v proudy a smry moderní hudby instru-

mentální. Viola amour je prvkem takovým, ve kterém jiskru

života rozkisla jemná ruka virtuosova — a jist smíme dou-
fati, že k životu trvalému. Všichni, kdo jsou ctiteli jejími,

mohou se radovati z toho záslužného a vysoce zajíma-
vého inu. — k.
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JAROMÍR BORECKÝ

:

Viktor Hugo a hudba.

Jubilejní rta.
(Pokraování.)

Hluk pustý, do nhož vzdech hoboje se vrhá!

V tom náhle opona se shora dol trhá

;

víc temný, živoucí se zraku, nežli les,

ve hymn zjevuje te symfonie tes.

Pak jako v chaosu, jenž poznovu svt chvátí,

vše v mlhy hluboké se husté asy tratí.

Tvar každý nápvu již míjí prav: Dost!

a rozptýlených zvuk hasne jiskivost.

Noc, která výpary své vzrostlé klade z Šíra,

obrysy mlhavé tch melodií stírá

jak lodk, nad stožár jimž voda pnu metá

;

a ve hluk zmatený te házejíc jim stretta

tlum chvjných písvit široce rozpedených,

zpt klesá do stínu v tch hroznech ohvzdných

!

Ó, koncert, plamenem jenž do všech vtr hímá!

propast, kde crescendo své hybné proudy vzdýmá!

Jak duše dojata! jak srdce naslouchají!

a hle, jak smyec ten, zkad noty skapávají,

hned v svtlo jásavé a v noc hned, jež se chmouí,

s hrdostí vzmíchává tu vavy celou boui

!

111.

Ó, starý genie, ó, Palestrino smlý,

zde, miste, zdravím t, souzvuku ote bdlý,

neb tak, jak veletok, z kterého lidé pijí,

se celé hudby té z tvých rukou proudy lijí!

neb Gluck i Beethoven, ty haluze, kde sníme,

ze tvého kmene jsou, z tvé šávy rst je zíme!

neb na tvých oltáích vzal Mozart, syn tvj, k díkm
to nové varyto, neznámé smrtelníkm

a víc se chvjící, než tráva zoe dechem,

v šestnáctém století tvých prst vzešlé echem

!

neb, miste, ktob jen se vzdech náš vždy hned vydá,

jak zane zpívat hlas a duše odpovídá!

Oh, velký mistr ten, jak stvoitel, jenž staví,

ím vytrysknouti dal ze hluboké své hlavy

tch zvuk vesmíru, týmž sladkosmutných asem,
té Boha ozvn, svt jemuž v skrytu hlasem ?

Kde jinoch onen vzal, hoch rusé Itálie,

tu duši nesmírnou, jež po kraj kypící je?

Ký dech a úsilí a které vnuknutí

jej v obra vztyilo a v boha pohnutí,

k nmuž se obrací zrak plaící i suchý,

v njž srdce upírá ást celou lidské tuchy?

zkad hlas ten pišel mu, jejž sloucháš na kolenou ?

kdo vlévá ve, co v nás on vlévá hudby zvnou ?

IV.

Ó, taji hluboký poátk vznešených!

kdo káže, aby kvt se nad propastí zdvih

a básník zrodil se v kraj temných vášní samý?
ký bh mu kalí zrak divnými vidinami?

ký bh tmy uprosted mu hvzdu okazuje,

a jako pod rouškou se v erné plihy snuje

a v asy smutení smv krásky spíjivé,

ideál záící v skuteno míjivé?

kdo bée za ruku již dít od úsvitu,

by dl mu : »V duši tvé, tam není ješt kmitu.

Ó, synu lovka ! než ohn ve hluši

poledne života ti srdce vysuší,

poj, já ti otevru bez potu hlubiny,

poj, jasem naplním zrak skleslý ve stíny

!

Poj! se mnou poslouchej, co jinde vysvtlí se,

žvatlání tajemné sfér, kvt, které rdí se

;

neb hvzdy na nebi i rže kovinné,

ó, dít, jako ty vše žvatlá nevinné!

Ty budeš básníkem, lovkem, jenž zí Boha.

Neboj se vdní, ohnivá stezka strohá

a drsná v pravd to, však srdcí velikých,

jež vroubí po stranách v svých zkvetlých luzn kích
i náboženství též i poesie syt.

Když mžeš po cest, ó krásné, drahé dít,

si trhat bílý hloh a modré zvonky v skok,

s dlouhými mílemi si hrá tvj drobný krok.

Tož nudy neboj se ni námahy — a jdi!

Poslouchej pírody nejasné rozpravy.

Pod každým pedmtem slyš prýštit parabolu.

Pod všebytostí pi se vném po symbolu

;

viz pod ní lovka a osud, strom a hvozd

;

tinu hrob, brázdy to, kde klíí lítostnost;

a k našim bolestem jak vtve pipojené,

útchy hojivé nám nad skrá naklonné

;

a slunce, záný duch jak lidí spravedlných,

tu slávu rozkvetlou uprosted nebes plných!*

V.

Ó bože! v lovku a vcech Palestrina

co slyšel hlas as, jež bol i radost spíná!

Jak znát, že ve vku, kdy srdce vše se smjí,

kdy on již pemýšlel, ve svého ducha reji

jak eka unášel po vlny eenech
vše, co mu házely bu oblak nebo beh!
Jak dcko procházel se poli zamyšlen

i v lese hlubokém, co jitrem procit den,

po kraji propasti, té matek dsné hrze

!

V stín vnoen stídav, oslnn v chimér duze,

jak duši otvíral, kdy jaro na výsluní

svah máí kvetoucí do vody jasných tní,

kdy bean na vtve zas milé vyšplhá si

a tráva s blatouchy zas mísí sedmikrásy!



V té chvíli splývavé, kdy den jde umírat,

kdy všechno usíná, kdy zapomíná v chvat

i srdce trpti, pták zpívat, brav se pásti,

kolikrát ped zraky vz venkovský se tásti,

skupinu živoucí to koní, vavy, zvuk
nevidl úboím do zmlklých les shluku,

po cest vyjeté ve žlutém okru hlíny;

mezitím u vody, jež prchá pod vrb stíny,

co lkát on poslouchal v ten veer mlhavý

z údolí erného hlas zvonu sípavý!

Kolikrát, sleduje tak chýší hluení,

stvol trávy, posmšn jak svistí v kamení,

plativ úpící ston pluhu smýkaného,

hnizd štbot v ssutinách kláštera sboeného,
zkad rozptyluje stín se nad hrobkami mnich,
plá zoí zlacenou, kde oves šeptá v tichu,

jenž vida kráet nás, jak národ šastný skráni

po kraji úvozu ve tlaenici sklání,

zpv vely veselý, jež s ržemi se hádá,

sted toho všeho zde, z eho se jsoucno skládá,

ó, kolikrát on snil, zkoumatel dumavý,

si hled vysvtlit, co vše to rozpráví

!

A vždycky z veera po dlouhých promenádách,

zanechav balkony se smáti v serenádách,

když vážný vracel se a spokojen a nm,
o nco v srdci víc mu velo, plálo v nm.
Svj moucha mla med; ke svoji rosu v snách.

Až dospl k vdomí, že v jeho myšlénkách

vše žilo. — Posvátná ty práce poet! —
Jak v hlubém vesmíru mu hlavou v peletu

vzduch plynul, zpíval pták, a plameny a vlna

se dmuly, rusou zem že zlatila kol plná,

a stechy, pohoí a klesající stín

splývaly, nadcházel již veer, temný klín,

zv žena v brlohy a lidi na jich lžka,

a lesy vysoké, v nichž vítr bouí, šušká,

z radosti, odchodem že obrodí se zimy,

blázniv klátily chocholy zelenými!

Tak duch a tvor a stín a svtlo, plamen, celá

se urna vesmíru do jeho duše schvla

!

VI.

Malí ni socha, ne ! Hudebník z nho vyšel.

Po starém Orfeu Orfeem novým pišel

;

a jako Oceán jen pináší své vlny,

jen pines v umní rys mlžný, tajuplný!

lyru, jež tiše lká zpívajíc na hromovo!

jež nalévá všem zvuk, kde každý najde slovo!

loutnu, z níž ješt víc se nevýslovný noí
sen nevyjádený, jenž hyne s první zoí!

Neb nezel nieho on v úhlu záivém
;

duch jeho v nesmírném tom svt hemživém,

jenž v stínu bezmezném pro jeho oi míjí,

vždy barvu shasínal a ssál jen harmonii

!

Též jeho hymna vždy, jež s nebe sestupuje,

po stránce zbožnosti do ducha pronikuje,

jak noní paprsek v chrám oknem vniká valem

!

Ty zpvy slyšíš-li, jež duši ideálem,

v tch akkordech se zdá, jež srdce jímajíce,

smv dají dobrému a zlým o dumu více,

Q8

že dýcháš kadidel a svíek vni mdlou,

a myslíš, andlé ti panenští kol jdou,

jež ve snách Oiotto zel a Dante okem svým,

ty jasné bytosti nad svtem neklidným,

s blankytnou zornicí a šatem opálovým,

jež, zatím ubledlým co nebem azurovým
bod hvzdy zlatistý tam na východ šleh,

po nivách jetele dál bloudí v úsmvech.

VII.

V tom vku vznešeném být živ, jak šastný osud,

kdy ducha lidského jen vrchol zlatíc dosud,

v obzoru zmíralo gothické slunce staré

!

kdy unášejíc v noc již tajemství své charé,

na pd nevrné tu mrtvá kathedrála

kol sebe kostel již více nevzpínala

!

Oh ! éra nesmírná a všude peplnná,
jak Babel se vjezdy, jichž brána zahražená,

arkýi, hlídkami, štíhlými vžicemi,

stavbami vzpjatými pro myšlenek všech snmy;
ducha i kamení ohromná hromada;

shluk šírý, z kterého se den již vykrádá!

Století tajemné, kdy vda zachmuelá
starého Daedala již zvolna v stínu mela,

co z druhé koniny obzoru v šei pusté,

tam mezi Luthera a Tassa, duby husté,

tak jasná, zblit jak svým istým svtlem chvátá

tvj divuplný dóm, Architekturo svatá,

v to nebe, pro nž ml zvláš Dref nadšení,

se Hudba zvedala, ta luna umní.

V kvtnu 1837.

Dojista vzletný dithyramb, tím prudkým katarak-

tem obraz snad nejútoivjší, jaký kdy na hudbu

napsán

!

Než Viktor Hugo nesouvisí jen s hudbou tím,

co o ní pl a smýšlel, on souvisí s ní ješt daleko

více, teba bezdky, vlastním svým dílem. Pedevším

jako romantik.
(Dokonení.)

Nové hudebniny a knihy.

Antonín Dvoák: ^Slavnostní zpv* na slova Jaroši.

Vrchlického pro smíšený sbor s prvodem orchestru.

Op. 113. (Praha, Mojmír Urbánek, klav. výtah 2 K.)

Ti sloky, v nichž veliký náš rhetor formuloval proud

vzletné, jak mu obvyklo, duhov barvitou frasí pestré své

výmluvnosti, urily základní pdorys hudební stavby Dvo-

ákovy. Kontury stavby další, její zpsob, urila rovnž
stavba básn, rozpedené z obdobn v jednotlivých slokách

se opakujících apostrof: »ducha hudby% »ducha nebeských

tch harmonií, které Plato slýchal ve svých snech*, »ducha

svtla«. Dána tím forma slokové písn. Ovšem ne snad

písn, otrocky všechny sloky básn na tutéž, nezmnnou
melodii narážející. Jen hlavní melodické a harmonické linie

jsou ve všech tech slokách nejnovjšího díla mistrova

totožný. Jen ve hlavních rysech podižuje poátení harmonie

vytených apostrof: další lenní a rhythmickou úpravu

uruje práv, ve všech slokách rznou, deklamace, k jejíž
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správnosti mistr zvláštní zde ml zení. A ani další ásti

sloky prvé, kde poátení chorální recitace rozvine se ve

krásnou frasi melodickou a pejde v nkolik takt jadrné

imitace, jíž sloka koní — ani ty neopakují se ve slokách

dalších v témž rouše. Sloku prvou zpívá celý sbor. Poátek

sloky druhé vyhražen sboru mužskému, k nmuž dále teprve

sbor ženský se pidruží. A sloka tetí poíná zase sférickými

harmoniemi hlas ženských, jimž optn hlasy mužské dále

skytnou pevnjšího základu, hutnjšího, koneného vyvrcho-

lení schopného zvuku. Orchestrový, v tištné úprav zde

tyrruní klavírní doprovod hledí pak další ješt rozmanitosti

dosíci. Mní se každou slokou. Po úvodu vyrostlém ze

klidné trojzvukové harmonie do vysokého fortissima, co

nejskrovnjší mrou podporuje, zcela jim podízen, prvé

nástupy hlas. Teprve dále klidnými osmikami, pozdji

živjšími triolami nese základní zpv. V jemném pianissimu

své imitované vty, svých trilk a šelestících šestnáctek jen

nadechnutá mezihra zbudována z motivu úvodu. A pak, ve

sloce druhé orchestr ješt spoeji si vede, po celé frase

pvce opouštje. Teprve dále zase rozvíjí se ve triolovém

pohybu, vyvrcholuje podporou svojí sloku ráznou dohrou

a stoupá v doprovodu sloky tetí, kde již šestnáctkový pohyb

doprovázejících hlas i rozloha prvodu po všech oktávách

jest pramenem zvýšené sonornosti, do plného fortissima.

Dohrou nkolika takt, vystavnou ze základního motivu, do

triumfálních fanfár pozmnného, skladba po zpsobu Beetho-

venova Egmonta srázn a skvle koní.

Mistr Dvoák podává zde dílo nesoucí všechny znaky

jeho tvorby: krásné v myšlénce, rozmanité v jejím rozpe-

dení, stavné s tím vzácným jeho smyslem renaissanního

architekta pro úinné a krásné pomry stavby, pro jednotu,

pojící jedinou pehlednou silhouettou všechnu tu rznost de-

tailu. Pi tom pak dílo psáno patrn se zetelem ku prosted-

km, jaké pi slavnostních píležitostech, k nimž ho možno pi

všeobecném v celku smyslu jeho básnického podkladu užiti,

bývají k disposici. Sbor veskrze velmi snadný, psán v roz-

sahu prmrných hlas, v objemu v celku dvou oktáv od

G do g, klavírní doprovod pak nese se širokou vtou volného

pohybu, zvunou a technicky zcela bez obtíží, leda onch
tyrruní, co do minuciésní pesnosti vždy trochu choulo-

stivé na klavíru souhry.

Skladba, již vítáme i jako vzácný dar naší literatue

i jako vzácný dar genru, kde volba dobrého i dokonce

krásného, vynikajícího díla pro nedostatený výbr bývá

tak tžká, vnována JUDru Tragymu.
K. Hoffmeister.

Jos. Jiránek : Cviení úhozu. Vydání pražské konser-

vatoe. V komissi knihkupectví Orosmana a Svobody.

Cena 1 K 30 h.

Úelem cviení, jež dílko obsahuje, jest »dosažení sou-

asných, rzných odstín zvukových ve vícehlasé he». Tedy
nco, k emu hledíme, studujíce kteroukoliv skladbu, v níž

melodie i prvod i thema i hlasy kontrapunktující pidleny
jsou téže ruce. Myšlénka, urychlit studium souasného, rz-
ného nuancování ležela takm ve vzduchu, dnes, kdy hle-

díme veškeren rozvoj techniky urychlit cestou mechanického

i lépe gymnastického výcviku prst k uritým úelm tech-

nickým, kdy nedovedeme trpliv ekat, až by rozvoj ten

hrou pouhých pípadných skladeb i teba etud dospl po-

zvolna jakés dokonalosti. Bylo teba jen si jí povšimnout.

Provedení její samo nebylo znanou prací. Bylo teba jen

uvdomit si velmi prosté vci: že veškero také souasné

odstiování záleží v tom .že ten i onen prst udeí ten i
onen ton toho kterého akkordu silnji než ostatní ; že teba

probrat všechny obvyklé souzvuky, dvojhmaty i akkordy

jeden po druhém s jich obvyklými — Jiránek jde dále a píše

s jich možnými — prstoklady, že teba pouze v tch rzné
odstíny vycviit — a valný kus na dráze rozvoje pednesu jest

hrav uražen. Kdo z adept klavírního umní má k sob tolik

lásky a ke svým sousedm tolik soucitu, by ušetil sob i jiní

mnohou hodinu tžkého vypracovávání, vyzdvihování ze zá-

plavy prvodu nedobytné melodie: ten v Jiránkových cvi-

eních nalezne snadnou pomoc. — Nalezne tam dodatkem

zárove »místo úvodu«, jadrnými nkolika vtami dkladn
a pkn povdno mnoho cenného o tom, jak »cviiti skladbu

pro pednes«. Kdo pak zajímá se o problémy prstokladu,

problémy dnes pro pianistu tak vážné : i ten nalezne zde

mnoho zajímavého a v praksi upotebitelného.

K. Hoffmeister.

Národní divadlo.

V nedlním odpoledním pedstavení Bizetovy »Carmeny«

vystoupil pohostinsku tenorista brnnského divadla p. Julius

Bochníek. Pražské obecenstvo zná jej z innosti jeho

u zdejšího nmeckého divadla, kdy halil se v pseudonym

Laubner, i z jeho spor s editelem Angelem Neumannem.

Pan Bochníek pináší úloze dona José píjemný zevnjšek

a divadelní i hudební routinu — bylt sám také delší dobu

kapelníkem u rzných nmeckých divadel, nežli objevil v sob
tenoristu — takže celek jeho výkonu zaokrouhlen se podává,

tebas i hra nesvdila o zvláštním hereckém nadání, aniž

zpv o hlubší, niternji založené hudebnosti. Ale jsou tu

dobré disposice prmrného, a jak se zdá v bžném reper-

toiru operním vhodn upotebitelného zpváka. Hlas jeho

jest lehký, neobjemný tenor oividn lyrického charakteru,

a od lyrických tenor partitury vyžadují z pravidla oheb-

njších výšek, než jakými tenor p. Bochníkv mže se vy-

kázati, veda si práv ve výši ponkud tžkopádnji a ne bez

pepínání sil. Jinak je to však hlas lahodného timbru, jemuž

nechybí vroucnosti. Pednes má cit a výraz hlavn v milost-

ném šastný, také vyznauje se slušnou pesností. Podrob-

nji osvtlí se pvcv reliéf teprve dalším vystupováním.

Tenorová krise naše rozluštní tím arci nedojde, ponvadž
opera Národního divadla stn pedevším na hrdinného

tenora.

Zcela mimoádným výkonem svou nerythmiností a po-

všechným dilettantním nátrem byla Carmen sle. Radkie-

wiczové. Vbec již celek psobil trapn . . . Pro obsazení

Carmeny vyvolala se kdysi bezdvodná krise s pí. Klánovou-

Panznerovou, která tu úlohu vždy s pkným úspchem zpí-

vala, a nyní pipustí se takový experiment, kterýž i úrove
odpoledních pedstavení snižuje! Jaká je to logika? . . .

V úloze Escamilla odškodnil posluchae za to pan Šír.

Jeho zvuný, sytý hlas, massivní nános tónu a nonchalantn

hrubozrnjší podání dobe svdily tomu slavnému zápasníku

s býky. Z opery, kterou ídil p. Anger, vytratilo se mnoho
nuancí zavedených p. Kovaovicem. v

Ve Dvoákov opee »Cert a Káa« svena p. Boch-

níkoví k dalšímu, veernímu pedstavení se obecenstvu úloha

ováka Jirky. Byl jsem pítomen pouze pedstavení tomuto

;

mohu soudit tedy o umní p. Bochníkov jen v té míe,

pokud opera Dvoákova skytá píležitost, ty i ony vlastnosti
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pvecké uplatnit. Úloha ováka, ist deklamani, jedné ped-

nosti našeho host velmi pízniv dala proniknouti: pkné,

zetelné a rozvážné deklamaci eského slova. Zárove pak

ukázal se host náš v úloze té velmi pevným, pesnosti dbají-

cím hudebníkem : nebylo nejmenší nesprávnosti, rozporu mezi

frasí jeho, s dobrým vkusem podávanou, a orchestrem. Hlasový

materiál ovšem není ani veliký, ani zvláštní mkkosti. Jak

jevil by se stízlivý trochu, ale lehce a dobe ovládaný hlas

ten v širokém proudu kantilény, nelze mi práv po poslech-

nutí jediné partie deklamani, kantilény naprosto postrádající,

posoudit. Rovnž, jako nelze mi íci nco uritjšího o he-

reckých schopnostech našeho host na základ výkonu v úloze,

která libreítistou zkreslena do té neuritosti, že si tžko ped-

stavíte, jak by vlastn mla být hrána. Jist ne ovšem s tou

neklidnou, gesta na zda bh marnotratn pímo rozhazující

mimikou, jak ji hraje prvotní její pedstavitel i ješt více

náš host . . .

V nynjší dob ostatn, kdy poínáme i my, kteí

máme takto velmi málo sympathií k vysokým C, tu a tam

tajn po nich vzdychat, nebylo by dobe, zpváka slušných

kvalit a zevnjškem se zamlouvajícího zcela pehlédnout a

nezajímati se, jaké budou další jeho výkony.

K. Hoffmeister.

Nové nmecké divadlo.

Hlavním íslem tvrtého (pro letošek posledního) kon-

certu filharmonického byla Beethovenova osmá sym-

fonie, tato obdivuhodná humoristická episoda mezi velkou

sedmou a obrovitou devátou symfonií. Náhlou zmnu nálad

již mžeme postehnouti v posledních kvartettech velmistra

instrumentální hudby, shledáváme do jisté míry ve velikých

rysech i na poslední period symfonické jeho tvorby. Mezi

tmi posledními symfoniemi jako celek pojatými mohla by

osmá pro svou ilou radost, vydechující ze všech vt, ozna-

ena býti jako skvostné scherzo tohoto cyklu. Provedení

orchestrem nmeckého divadla sesíleným znan ve smy-
cových nástrojích uspokojovalo pedevším volbou temp, jež

k výhod plastického frasování nebyla pehnána, jako pi
posledním eském provedení tohoto díla. Obzvláštní požitek

zpsobila nám scherzová vta z tetí, idyllické symfonie

»Sen letního jitra* od Gustava Mahlera, jehož tvrtá

symfonie v letošní saison po Nmecku vzbudila tolik od-

poru. Jako u Mahlera vbec, tak také zde není to snad krá-

lovské bohatství v thematické vynalézavosti, ale v oslující

kouzlo zvukové ponoené finessy harmonické a rhythmické,

ím skladatel dovede upoutati a místy i nadchnouti. Vta
má malebn-poetický nadpis: »Co vypravují mn kvtiny
na louce* a je tudíž vyslovenou hudbou programní. U mo-
derního hudebníka a raffinovaného instrumentatora rázu

Mahlerova neteba ani podotýkati, že opojivá vn a kouzlo

žhavých barev tchto kvtin siln projevuje exotinost; ne-

klidné a frappantn volené odstíny, pro které skladatel v par-

titue pedpisuje si kromobyejn sestavené tleso orche-

strové, odkazují nás hledati louku, jejíž kvty k nám mluví,

daleko od klidných luh severních v koninách tropické ve-

getace . . .

Po tomto nabádavém požitku bylo nám uboze pi po-

slechu dvou symfonických vt od C a m i 1 1 a Horna, v Li-

berci narozeného a ve Vídni bydlícího skladatele. V potu

tváe vynucená práce, slepená z motivických frasí, neomalená

a primitivní po stránce syntaktické, vydává kiklavé svde-
ctví nízkému stavu nmecké produkce umlecké v echách.
Horn vládne ve Vídni také kritickým pérem, jehož po léta

zneužívá k invektivám na všechno eské, co v oboru hudeb-

ním osud zanese do sídelního msta. Kdyby nám k odha-

lení jeho kritické zpsobilosti nebylo vítaným toto fiasko

v tvrím ohledu, vru bychom musili vysloviti soustrast

mstu Mozartovu, Haydnovu, Beethovenovu a Schubertovu,

kým se mže dnes representovati na poli hudební tvorby.

Zajímavo, že po tetím letošním koncert filharmonickém

referent »Bohemie« — zárove redaktor nové revue »Deut-

sche Arbeit in Bóhmen* — ve piín provozování domácích

novinek již radil k opatrnosti ve výbru.

Nejskvlejším bodem veera bylo vystoupení král. ba-

vorského komorního pvce Theodora Bertrama,
hrdiny loských pedstavení bayreuthských, o nmž v pod-

zimu mnoho se mluvilo proto, že musil zrušiti kontrakt

s vídenskou operou ped nastoupením engagementu, ježto

by jinak obstávkou velké gáže byli dosáhli zaplacení — jeho

vitelé. Zevnjškem Bertram nikoho nezaujme pi své hye-

novité postav, ale za to na ráz každého hlasem, barytonem

to nejušlechtilejšlho, istého zvuku kovového a ídké heb-

kosti. Není to orgán té bujnosti a pádnosti, jakým honosí se

zde — ne však jinde — zbožovaný Arimondi, ale nepo-

mrn vyrovnanjší a plynulejší, jakož i mistrnji ovládaný.

V Lóweov ballad »Der Nóck« vzbudila skutenou sensaci

jeho technika výdechová, která dovoluje mu pednášeti

kantilénu v nepetržité, rozkošn vypjaté linii, pi emž odvá-

ženy jsou všechny dynamické nuance, kontrastující mezi

sebou co nejúinnji beze všeho nemístného jich vyrážení.

Mistrem-pvcem osvdil se Bertram již v Lysiartov

arii z Weberovy »Euryanty«, zvlášt ale v balladách Lówe-

ových — krom vzpomenuté pednesl ješt »Prince Eugena«
— které až snad píliš dramaticky prochvlým stupováním

uchvátily obecenstvo k boulivé pochvale, za niž se host pod-
koval pídavkem »Dvou granátník« Schumannových. Ježto

na programu byla také ajkovského ouvertura »1812«, s jejíž

brutálním lomozem již v eských koncertech nemohli jsme se

nikdy smíiti, byla o tomto koncert, spadnuvším do pohnu-

tých dnv, kdy v Paíži zavíralo se francouzsko-eské

1'entente cordiale (snad na její oslavu?) v nmeckém di-

vadle dvakráte hrána Marseillaisa.

Druhé vystoupení Bertramovo v »Zakletém Hollananu*

bylo v našich pomrech divadelních nezapomenutelnou udá-

lostí pro onu ást obecenstva, která má vnímavost ne pouze

pro hyperdramatický ev trha kulis, ale dovede podvoliti se

duševnímu úinku umleckého výkonu, který tu plynul jak

z prvního monologu, tak z nádherného zpvu (H-moll)

ve finále druhého jednání. Pohíchu nebyl zevní úspch
hostv na výši veera filharmonického, který shromáždil

ovšem nejelitnjší obecenstvo hudební. Tetí vystoupení

v Lortzingov »Caru a tesai« odpadlo v nedli pro náhlou

indisposici hostovu k malé zajisté radosti iditele Neumanna,
jenž jako náhradní pedstavení na rychlo vsunul nov nastu-

dovanou Massenetovu » Herodiadu «, a bylo ureno její ped-
stavení teprve pro píští den. Nevydává to zdárné organisaci

ústavu vysvdení nejlepší? Obecenstvo však nebude nijak

zkráceno tímto odeknutím, nebo uslyší v »Nibelungách«,

jichž cyklus zapone v sobotu dne 15. t. m., Bertrama jako

Wotana, nejgrandiosnjší to roli jeho repertoiru. s.
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Koncerty.

Osobitost je nejvtším darem v hudebním umní repro-

duktivním. Jen ten platí u mn v tomto oboru za zjev ne-

všední, koho, jednou si ho poslechnuv, dovedu po sebe

delší dob rozpoznati dle hry teba se zavenýma oima.

Není nutno chodit tuze daleko pro píklady, že už i mezi

houslisty, kteí k tomu mají povahou svého nástroje píleži-

tosti co nejvíce, takových zjev je hrozn poídku. A což te-

prve mezi pianisty ! Pravideln slýcháme s podia ne kon-

certistu, ale — Bosendorfera, pi emž je tak dalece lhostejno,

kdo od pípadu k pípadu se prohání po jeho klaviatue.

Jak je potom tžko, po tolikáté a tolikáté v saison zdvoi-

lými frasemi ze situace vykroutit se referentu, který pi všem

úsilí není s to, aby povdl více, než že p. X nebo sl. Y
pednesli »zdailou technikou a pkným úhozem « (u houslistu

zase íkává se »istou technikou a lahodným tónem«) to

a to . . . Ale po druhé stran zase není lehko, když nám po

dlouhé dob pijde k sluchu skutená individualita zcela

markantních rys, blížiti se jí pérem. Dovedef nás tak sev íti

do arovného kruhu svého výkonu, že teba teprve z nho
se probírati, aby nalezen byl most, pevádjící od dojm
z umleckého inu k odvažování jich kritickým rozumem.

Takovou mezi pianisty hotovou singularitu shledali jsme

v professoru paížské konservatoe Raoulu Pugnovi,
v hosti padesátého devátého populárního koncertu »Um-
lecké Besedy«. Jak Riemann ve svém hudebním slovníku

uvádí, uvedl se tento jako skladatel, varhaník a kapelník

prve zamstnaný, ve Francii sice narozený, ale z otcovské

strany — jak již jméno okazuje — Itálii za vlast mající hu-

debník teprve r. 1893, kdy pestoupil již tyicítku, jako kla-

vírní virtuos prvního ádu v Paíži, kde platí za nejlepšího

interpreta klassické tvorby. Od loska teprve zjevuje se jeho

jméno v západní Evrop pes tu chvílí na programech nej-

proslulejších koncertních institucí a od výkonu k výkonu

stoupá kurs jeho umlecké hodnoty. Jinde — v Berlín, ve

Vídni, v Petrohrad — za drahý peníz vykupuje si obecen-

stvo o závod pístup k jeho koncertm. U nás ovšem, kde

tolik reklamních superlativ vyplýtvá se na problematické do-

mácí výteníky a kde »demokratisování« umní zplodilo pro

deset dalších saison více škod, než jediné pineslo užitku,

nestaila jeho povst, aby za balatku, jež vyžaduje se na

návštvnících populárních koncert, naplnil se sál Rudolfina

alespo do poloviny platícím obecenstvem. Ponvadž výlohy

honoráové stouply ješt znan pibráním orchestru k só-

listm, »Umlecká Beseda« ohromnou škodu odnese úhradou

deficitu. A to je neskonalá hanba pro naše — prý — hudební

obecenstvo, které patrn magnetisovati dá se jen reklamou

druhu nejsprotšího. Nebo se už vbec nedá, byvši nkolikráte

hanebn napáleno?

Pugno není z virtuos, kterým pomáhá ke kariée ze-

vnjšek, magicky úinkující na dámský svt. Není dekadentsky

bled, nemá dlouhých vlas ani paganiniovské štíhlosti v po-

stav. »Celý kapelník Anger« šeptalo se v obecenstvu, když

se usazoval ke klavíru starší pán, na jehož tlnatosti je

patrno, že není živ z koínk v njaké poustevn. Jako inila

Klára Schumannová a dosud iní August Wilhelmj, bée
s sebou Pugno paríicello, kterým pojišuje svou pamt pro

vstupy. Ale v prvních taktech dává už poznati, že má skladbu

v žilách, ne pouze v hlav a v prstech.

Ba více: pednášená skladba vjíždí injekcí do celého

organismu Pugnova. Jeho tvá pi he již jeví odlouenost

od obklopujícího jej okolí. Není to za zjednaný honorá
zhosfování se uloženého pensa, nýbrž fantasování v íši re-

produkce pro vlastní radost, s ím Pugno ped nás ped-
stupuje. A tím práv je zpsobilým hlásati uení velkých

mistr, tím adí se bezvoln sám mezi požehnané umlce
ádu nejvyššího. Pro entrée vyvolil si Mozartv koncert

z Es-dur, ze 626 dl tohoto mistra v Kóchelov chronologi-

ckém seznamu nesoucí íslo 271, o více než o stovku vzdá-

lené od »Únosu ze Serailu«. Dílo mladistvé, nepovšimnuté

tém, ne v zenithu tvoivosti svého pvodce okazující, nad

to ve virtuosním smyslu jist ne za vdné pokládané, takové,

které zmoci technicky je i pod síly konservatoristy z nižšího

oddlení klavírního. Ale k jakému životu je probudily jeho

ruce ! V obou krajních vtách Pugno, af již resonancí pád-

ného svého úhozu, nebo dmyslným používáním pedálu

vsuggeroval nám plnohmatné akkordy tam, kde Mozart

píše »ídce« : v pravé ruce rozloženou harmonii trojzvuku,

v levé skoupou fundamentální podporu prosté oktávy. Za-

ujal-li nás Pugno v tomto klassickém okruhu pedevším

také elektrisujícím podáním fugurativní ásti, v Griegov me-

lodicky bujícím koncertu (A-moll) svou schopností vynášet

kantilenu v nejpísnjším legatu, jak to od as Rubinstei-

nových snad nebylo už slyšet, a svou ostrou rhytmiností.

Výkon Teresy Carreo, jež tímto koncertem u nás ped léty

byla se uvedla, pes vynikající pednosti umlkyn (zvlášt

v šavnatém úhozu!) ztrácí se proti Pugnovu, který teprve

duševní obsah jeho postavil do pravého svtla. Sólová ísla

klavírní proti údaji programu doznala zmny, jež bývalo by

bylo slušno obecenstvu uvésti na vdomost. Pugno nehrál

ani nokturno Chopinovo op. 42., ,. 2., nýbrž z Fis-dur op.

15., . 2. a také Scarlattiovou známou sonátu z A-dur na-

hradil jinou skladbou. Lisztovu rhapsodii sotva kdo poznal

dle citátu uvedení tiskovými chybami strašn znešvaeného.

Úspch jeho i zde byl boulivý. Dne 6. dubna poádá se

vzácným hostem francouzským »Umlecká Beseda« ješt

jeden koncert s orchestrem, na njž s drazem upozoru-

jeme, pipomínajíce, že oloupí se o vznešený požitek, kdo

opomine se ho úastnit.

Dirigentu koncertu populárního p. prof. Trnekovi

pipsáno bud' k zásluze, že vzpomnl ouverturou k »Lodoisce«

zanedbávaného Cherubiniho, jejž Richter neopomíjí ani

v jedné saison zahrnouti do svého programu, dociluje jím

vždy úspchu. Za to Sarasatova »Novarra« pro dvoje housle

a orchestr vypadávala kiklav z rámce seriosního okolí.

Rovnž o oprávnnosti provádní slavné Bachovy Ciacony

v transkripci pro dvoje housle mže veden býti spor. Velká

tato skladba je problémem, jedním z nejtžších, pokud je

ešena jednmi houslemi. Pro pednes soukromý takové

rozdlení úlohy mezi dv osoby houslistm, originál zmoci

nedovedoucím, jist pijde vhod. Ale již z ohled na tžce

dosažitelnou egalitu mezi dvma hrái nelze bez poruchy

melodické linie vyvážiti mohutnost pvodního složení. Sl.

Isabella a Eldereda Watísovy mají nemenší pod-

poru v krásných nástrojích, než ve ctnostech jasné tech-

niky a dobrého vedení smyce (bez škrabotu!). O jich pro-

venienci v sousedství svém jsem doslechl, že jsou z kolonie

Anglianek, které po úspších Kubeiíkových v Londýn do

Prahy zavítaly na studium u prof. Ševíka, aby z nich náš

výtený paedagog udlal Kubelice . .

.

Ve znamení dvou (pedposledních) Mozartových sym-

fonií byly koncerty obou našich samostatných mimodivadel-

ních orchestr: filharmonického a akademického. Pan
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elanský dal v elo poadu šestého abonentního koncertu

(tetího z II. série) »eské Filharmonie* symfonii z G-moll,

v literatue pamtihodnou m. j. tím, že zíká se ve všech

vtách spolupsobení kotl. ím mén se Mozart u nás

provozuje, tím nápadnjším byla tato vta. Nebo z 41 sym-

fonií Mozartových nemusilo dojiti práv na ni, jíž jedinou

byl Mozart zastoupen v celém potu dosavadních koncert

»eské Filharmonie« od r. 1896! Provedení (zvlášt pomalé

vty) chybla ona jemnost, kterou transparentní a proto

dvojnásob choulostivé kresb Mozartov v našich pomrech
nezstává dlužno jen »Ceské kvartetto«.

O symfonické básni Fibichov »Záboj, Slavoj a

Ludk*, pojednává se stanoviska, jaké k nmu zaujímal

vážný pozorovatel v as jejího vzniku, prof. Hostinský ve

»Vzpomínkách na Fibicha« v našem list letos uveejova-
ných, jichž tuto budiž dovoleno se dovolati. Fibich nebyl

by sml uiniti za tvrtstoletí pokroky, jaké vskutku uinil,

abychom dnes nevidli stopy mladickosti se všemi ped-
nostmi a vadami jejími v tomto díle, míme-li je na p.

ouverturou k »Noci na Karlštejn«, obma posledními sym-

foniemi a j. pozdjšími pracemi. Ale pro vždy zstane v nm
památka, jak Fibich obracel zrak svj k budoucnosti a ped-
stihl o tolik ne-li koneným vyvedením, aspo myšlénkou

svou dobu . . .

Pknou shodou okolností poslední z vynikajících žák
Fibichových, Otokar Ostril, ml píležitost po boku

mistra svého osvditi, že práv tato perioda mládí Fibichova

má své epigony. Jeho symfonická báse »Pohádka o Šemí-

kovi*, od níž mam bylo ekáno, že bude líiti kiklav
povstné salto mortale Horymírova kon, obírá si spíše

vystižení lyrických passáží, které skladatel vepsal si na mar-

ginal Vrchlického básn. Pokud první poslech pi úplné

neznalosti partitury mne nemate, prosplo by jí kratší pro-

dlévání pi náladách zachycených. Uhlazená melodika, druhdy

až píliš snad larmoyantní, dobrá harmonie, asté zajímavé

vedení protihlas jsou absolutn-hudebními pednostmi díla.

Pi instrumentaci delší praxe jist pinese povlovnjší splý-

vání detail, jež i dojem jednoty skladební zvýší. Ne každý

zrodí se instrumentatorem, jako Dvoák, jehož » Bohatýrská

píse«, v myšlénkách nikoli z nejvznešenjších jeho skladeb,

leskem nástrojovým dovede vsypati do oí prach. U Dvoáka
zní všechno, co je napsáno v partitue. A co v ní je psáno,

zní ne proto, ponvadž je tu spekulováno s effekty, ale

ponvadž Dvoák nemže pidliti nástroji nco, proti pi-

rozen nejkrásnjší jeho poloze zvukové se píícího. Jako

výborný stylista, jenž nedovede konstruovat neomalenou

periodu.

Desátý symfonický koncert akademického orchestru,

jemuž jsem nemohl býti pítomen, poadem, sestaveným

krom zmínné již symfonie Mozaitovy z Es-dur z Beetho-

venovy ouvertury k »Egmontu« a ze sbor od Nováka,

Vendlera a Rimského-Korsakova, vydával pkné svdectví

umleckému vkusu dirigenta p. Vendlera. O provedení

bylo slyšet mnoho pochvalného. Teba orchestr akademický

musil se doplovati na celek cizími pírstky, jednotliví

stálí lenové jeho naopak jsou vítáni jako posila v orche-

strech pražských, sestavených z hudebník povoláním. Tím
je dobrá kvalifikace pevného kmenu jeho píslušník nejlépe

charakterisována.
j. b.

Zprávy spolkové.

J-rudební pehled "Prahy a venkova.

Benešov. Koncert zpv. sp. »Ozvna* za spoluúcin-

kování »es. Filharmonie* dne 5. bezna. Dirig. Em. Jindich

a L. V. elanský. Poad: Tovaovský: Vlasti, muž. sbor.

Dvoák: ouvertura »Karneval«. Smetana: »Vltava*. Dvoák:
Napadly písn, smíš. sb. Dvoák: Symfonie »Z nového svta .

Fibich: »V podveer«. ajkovský: »1812*, ouvertue solenelle.

— Blevice. Koncert dne 31. bezna. Z poadu: Klika: Já
v snách T vidl (» Kytara «). Moresch: Zastaveníko. Schu-

mann: Veerní píse a Gabriel Marie: La Cinquantaine pro

kontrabass (p. Kuchyka). Pospíšil: Písn v nár. tónu (pan

Krtika). Pospíšil: Nadje a Strébl: Janek (»Kytaia«). Ku-
chyka: Fantasie pro motivy Smetanových oper »Prodaná
nevsta a »Hubika« pro kontrabass (p. Kuchyka). Bendi:

"Mladá krev* (»Kytara«). — Jíradec králové. Tetí kon-

cert Filharmonie dne 9. bezna ve 3 hodin odpol. Poad

:

K. Bendi: Štdrý den, pro sola, smíš. sbor a orchestr. A.

Dvoák: Polednice, symf. báse. Smetana: Arie z »Tajem-
ství«. R. Wagner: Vypravování Lohengrinovo. Weber-Berlioz

:

Vyzvání k tanci. Sólisté : paní J. Schulzová-Maáková, virtuoska

na harfu, paní A. Janová, soprán, p. R. Figar, tenor, pan
F. Kolá, baryton. Orchestr ítá 60, sbor pes 100 sil. Diri-

gent Lud. Knepr. — Chrudim. Koncert »Dámského pve-
ckého terzetta« a sleny Lud. Urbanovy dne 15. bezna:
Poad : Vendler : Vybravá, a Starost o milého (Terzetto).

ajkovský: Duetto Tafany a Olgy z »Eugena Ongina*.
Procházka: Dvojzpvy (sl. Lišková a Hinková). Suk: Suita

pro klavír op. 21. (sle. Urbanová). Bendi: Písn o ržích.

Libické písn (Terzetto unisono). Z Káan: Velké fantasie

na motivy Smetanova cyklu »Má vlast« (slena Urbanová).
Rossini : Terzetto z op. »Vilém Tell. Malát : Zpvy lidu e-
ského (»Terzetto«). — r\ladno. První koncert kladenské

Filharmonie dne 9. bezna. Dirig. H. Kubát. Poad : Dvoák

:

Slavnostní pochod. Grieg : Peer Gynt. Suita I. Herold : Ouver-
tura k »Zamp«. Bériot: Fantasie-Ballet pro housle s prv.
orch. (p. Panocha). Hamm : Vzpomínky na Wagneiova *Tann~
háusera«. Dvoák: Slovanský tanec ís. 8. — Kromíž.
Koncert zpv. spolku »Moravan« ve prospch postavení
pomníku P. Kížkovského dne 26. února. Dirig. Ferd. Vach.
Poad : Utonulá. Pastý a poutníci. Odvedeného prosba.
Výprask. Sv. Cyrill a Methodj. Vesms muž. sb. od P. Kíž-
kovského. — Pacov. Koncert zp. sp. »Slavik« dne 23. února.

Dvoák: Rolnická, smíš. sb. s prv. Pospíšil: »První koncert*,

píse s prv. klav. a houslí. ervenka: Stáza arodjnice,
smíš. sb. Smetana: Vltava, pro klav. 4 r. Hopp: Vy hory,

a Nešvera : Jedliko, písn. Weis : Louení, smíšený sbor.

Schubert: Finále z klavírního kvintetta A-dur. — Pardu-
bice. Veer písní Magdy Dvoákové dne 15. bezna. Poad:
Schumann: Kvt lotosu, Mozart: Fialka, a Schubert: Planá
rže. Grieg : Sonáta E-moll pro klavír (p. Leitner). Jommeli

:

La calandrina, a Pergolese : Nina. Nedbal : »Povz ty mi
dcerko milá«, a Wendler: »Pilétlo jaro«. Chopin : Scherzo pro
klav. Libické písn. Dvoák: »Kéž duch mj sám*, » Usnula
panenka«, »Ach není tu, není, a arie z opery »Rusalka«. —
Koncert pv. sp. »Ludmih« a »Pernštýn« ve prospch ná-

h/obku Fibichova dne 1. bezna. Dirig. B. Nejedlý. Poad:
Úvodní slovo (p. dr. Nejedlý). Skladby Fibichovy: Klavírní

kvartett E-moll (sle. Pinková a pp. Hroch, Váa a Vendl.
»Pvcová útcha«, »Veerní modlitba*, písn (sl. Formánková).
»Nocleh v kláštee«, a z »Nálad« pro klav. (p. Ostril). »Štdrý
den*, melodram (pí. Rohlíková a sle. Proroková). Arie Pe-
mysla z »Šárky«, arie Absalonova z »Pádu Arkuna* (pan
Kolá). »Jarní romance«, smíš. sb. se soli (pí. Engelberthová
a p.^Kolá) s prv. klav. a harm. Klavírní a harm. doprovod:
pí. Štpánková, pp. Prokop, Váa a Hroch. — "Plze.
Koncert zp. sp. »Smetana« dne 6. bezna. Dirig. B. Beneš.
Poad : Tovaovský : Vlasti, muž. sb. Posse : Improvisace na
harfu (pí. Nebeská-Kliková). Klika : Hlasem zvonk, a Já
v snách T vidl. Baltasar-Florence : Hymna jara, muž. sb.

Thomas: Koncertní etuda, a Trneek: Sextetto z »Prodané
nevsty* pro harfu. Smetana: Píse na moi. De Rillé: Pí-
saha lesa, muž. sbor. — Koncert zpv. sp. »Hlahol« dne 15.

bezna. Dirig. N. Kubát. Poad : Musil : Pridi Janík, smíš. sb.

Vieuxtemps: Houslový koncert ís. IV. (sle. Heritesová).
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Chvála : Ti písniky pro trojhl. žen..sb. bez prv. Smetana

:

Píse na moi, muž. sbor. Ševík : eské tance pro housle
s prv. klav. (sl. Heritesova). Suda: Modlitba z op. »Leše-
tínský ková*, smíš. sb. se sólovým kvartettem. Picka : Ne-
šastný tverlístek, muž. sb. Klavírní doprovod p. Ant. Tichý.
— "Prostjov. Lidový koncert, muž. pv. sp. »Orlice« dne
1. bezna za spoluúinkování kapely pššího pluku ís. 18.

Dirig. E. Ambros a H. Baudis. Poad: Massenet: Úryvky
z op. »Herodias«. Dvoák: Slovanské tance. Rozkošný: Pe-
dehra k op. »Svatojanské proudy*. Nešvera: Moravé, muž.
sb. Saint-Sans : Danse macabre. Verdi : Fantasie z opery
»Rigoletto«. Tovaovský: Druhá kytice ze slov. písní, muž.
sbor. Burgmein: Roman Pierotta a Pieretty. — Perov.
Koncert spolku ku podporování chudých studujících dne 16.

bezna. Dirig. B. Kozánek. Poad : Haydn : Hymna rakou-
ských národu, pro smíš. sb. s prv. harm. Fibich: Jarní ro-

mance pro smíš. sb. se soli (pí. Pelíková a pan Balcárek),
s prv. orchestru. Grieg: Nova zem, muž. sb. baryt, sólem
(p. Balcárek) s prv. orch. Nešvera: Píse o žních, kantáta
pro smíš. sbor a sola s prv. orch. — Vyškov. Koncert
Ant. Ledviny dne 23. února. Poad: Vieuxtemps: Koncert
E-dur pro housle (p. Ledvina). Nešvera: Morav, muž. sb.

(»Orlice«, dirig. E. Ambros). Dvoák: Slovanský tanec . 8,

a Nešvera: Polonaisa D-dur pro housle. Nešvera: Altové
solo z oratoria »De profundis* (sle. Pelaíková). Smetana:
Vno, muž. sb. Dvoák: Biblické písn (sl. Pelaíková). Pa-
ganini: Fantasie »Mojžíš« na G strun, pro housle. Tova-
ovský : Druhá kytice ze slov. písní, muž. sb. Klavírní doprovod
p. J. Nešvera.

Dopisy.

Z Berlína. Dne 4. t. m. provedena byla Smetanova
»Hubika« na témž jevišti »Theater des Westens« zárove
s Blodkovou jednoaktovkou »V Studni«. Tém po celém
tvrtstoletí pijímá cizina Smetanovu » Hubiku*, toto nej-

vonnjší kvítko v kytici jeho komických oper, orosené slzami
tlesného utrpení a nevyerpatelnou svžestí jeho genia, jež

po » Prodané nevst* mlo nejvíce nároku na cestu do
ciziny. Po dlouhém intervalu otevely se zase sloupce berlín-

ských list vzpomínce na velikého eského mistra. Berlínská
revue »Die Zeit* praví ve svém posledním ísle: »Co jsou
nám platní kritici, nedovedou-li rozeznati dobré od špatného.
Kolik jich ješt ped nedávnem tak urputn bojovalo proti

Smetanov »Piodané nevst«, ajkovského »Onginu« atd.

Zdá se, že se v poslední dob mínní o Smetanovi v Nmecku
znan zmnilo.« »Známe Smetanu více z prací orchestrálních

než z oper* — praví hudební referent »Berliner Bórsen-
Couriera*. »Vážíme si jeho velké tvrí síly, jeho propraco-
vanosti a zvuné instrumentace dle zásluhy. A to vše podává
»Hubika« v neztenené míe. Ale k tomu pistupuje ješt
trefná charakteristika osob a situací, dramatická sila, jež
dovede pravými prostedky na pravém míst vzbuditi úin.«
A jako tento promluvily všecky berlínské žurnály s obdivem
o hudb Smetanov, oceujíce její eskost, pvabnost, cen-
nost propracování a svžest, a schválily volbu repertoiru
»Theater des Westens*. ^editelství naší druhé opery« —
praví »Berliner Tagblatt* »uinilo vera nco, co mlo již

udlati dávno: uvedlo na scénu Smetanovu dvouaktovou
operu »Hubika« a docílilo jí velkého úspchu«. A refe»ent
v ^Deutsche Warte* projevil pravdu v Nmecku zídka
uznávanou: »Smetana je nejen repraesentantem eské hudby,
nýbrž jedním z nejvtších skladatel XIX. století vbec. —
Rovnž i Blodkov »V studni« dostalo se uznání, ovšem
menší mrou. Ale zevnjší úspch skorém nespravedliv
chýlil se na stranu Blodkovu ; obecenstvo nadšen odmo-
valo všecka uzavená ísla lOzkošné jednoaktovky potleskem,
s radostí sledovalo drastickou komiku Jankovu i osudy obou
milenc. Z »Hubiky « líbila se všecka vynikající místa, ale

nejvtším dojmem ovšem psobila ukolébavka Vendulina:
»V této ukolébavce spoívá úchvatná krása eské národní
opery a její vítzná moc*. (»Die Post«.) Ce se týe obsazení
úloh nezbývá, než opakovati, co ekl jsem u píležitosti

nastudování ajkovského »Ongina«. Toto divadlo, >Theater

des Westens*, nevládne umleckým [personálem |tak kvali-

fikovaným, abychom jeho výkony mohli porovnávati s naší

scénou domácí. A tak pi vší píli a svdomitosti, jež pi
premiée byla zejmá, nevynikla »Hubika« všemi svými
pvaby, svou jemnou prací thematickou, která vyžaduje
zvlášt pozorné ruky dirigentské, aby ve svém pletivu

nebyla porušena. Orchestr znl píliš prázdn, bez jemnjších
dynamických odstín, pohešovaných i v Blodkov veerním
intermezzu. Lidušku v opee »V studni* zpívala slena Lina
Dorningerová s nejistou intonací; trpla toho veera
nahodilou indisposicí jindy svžího hlasu. Jejím partnerem
byl p. Maák j. h. V nepatrné této úložce ovšem nemohl
napraviti ne prav píznivý dojem pedcházejících vystoupení.

A zdálo se, že mu také o to ani nebží. V roli Janka dobe
se osvdil p. H. Steffens. Veruna Laury Déschi ne-

vypadala nikterak z rámce veera. Vendulka, hlavní role

veera, pipadla jednomu z nejlepších lenu divadla, slené
Kamile (joetzlové. V hlavních rysech dostála umlkyn
svému úkolu docela. Ale na úplné uplatnní Vendulina
partu nestaily její síly, práv Jako p. Aranimu v roli

Lukáše a Birkholzovi v roli starého Palouckého. Zvlášt
u posledního nápadný byl nedostatek hlasový. Jako švakr
Lukášv výborné se praesentoval p. Waschov lahodným
orgánem a dobrým hudebním pednesem. Skivání píse
pak istou koloraturou zapla sl. Untchová. V partitue
ádila též ervená tužka kapelníkova. Ve druhém jednání
odpadla scéna s celním strážníkem a nkteré malikosti ve
druhé promn. Výprava Smetanových oper v cizin bývá
pro režiséry tvrdým oíškem. Nemají potebného kostumo-
vého i dekoraního materiálu, a nemožno-li poídití nový,
bývají výlevy jejich podráždné fantasie co nejnesmyslnjši.

Jsou známy nejrúznéjší pípady, kdy » Prodaná nevsta* na
nmeckých jevištích odehrávala se kdesi v dálné Asii, kam
nejmén sahá vdní prostého diváka. V »Theater des
Westens* vlastí Vendulky zdála se býti spíše slunná Itálie

a Rusko, jak jevilo se v podivných kombinacích kostum
a dekorací. n. trnáctý.

Z Kišinvu. Bedich Kídlo, skladatel a klavírní

virtuos eský, dával nedávno v Kišinv, kde psobí jako
uitel pi carské hudební škole, samostatný koncert. Umlec
provedl jej celý sám. Na poad dal vedle dl Chopinových,
Schumannových, ajkovského, Rubinsteina, Jensena, V. No-
váka a svých, cenou »eské Akademie* loni vyznamenaných
»Ceských tanc«, dv z nejobtížnjších skladeb: Beethove-
novu klavírní poslední sonátu, op. 111., a Lisztova »Dona
Juana«, Dennik »Bessarabec« píše o koncert našeho krajana:
»Tak povznešené nálady a velého nadšení nevidli jsme
dávno v našich koncertech. Pan Kídlo skvle provedl všecky
skladby, ale zvlášt »Reminiscenses de Don-Juan*. Nehled
na dokonalost techniky, pevládajícími vlastnostmi umlcovými
jsou výborné frasování, hluboké hudební pojetí a opravdovost
výkonu. Lehkost, s jakou umlec pekonává v provedení
nejtžší místa, asto pekvapuje. Úspch byl úplný a umlec
pes obsáhlost poadu, ješt plný sil, byl nucen pidávati
stále nové a nové skladby Liszta, Rubinsteina a Smetany.
Umlci byly podány dva vnce, jeden od chovanek ústavu,
druhý od Cech kišinvských. Ale potlesk neml konce, kdy
p. Kídloví podán byl stíbrný, uvnit zlacený pohár s vy-
rytým jeho monogramem a jmény všech jeho žák a žáky.

Z T^oudnice. Pam dvacetiletého trvání »Ceského
Athletic Clubu* oslavena byla koncertem, který ml dokonalý
úspch umlecký vedle znaného výtžku hmotného. Ve
zjevu samém: sdružení se umní se sportem, jemuž ono
podává pomocnou ruku, když jde o radostné chvíle spolko-
vého života jeho, lze vítati optný krok do významné budouc-
nosti ; nebo tím rozmnožena je ada záslužných in, kterými
ušlechtilé tendence sportovni dobývají si pdy mezi obe-
censtvem v míe stále vtší, dokazujíce, že eský sportsman
hledí na svou užitenou libstku i s jistých hledisk obecn
esthetických, nikoli jen jako na animalní projev tlesné síly

a zdatnosti. Pi svátku našeho klubu pak stetlo se v závodní
tolik zajímavých osobností umleckých a tolik výborného,
ryzího umní, že ani zdar nemohl býti jiný než všeobecný
a dokonalý v každém ohledu. Slena R. Valentová, která
ze slunného jihu a výborné školy milánské pinesla k nám
ohlas znamenité a nepekonané pvecké tradice italské, na
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první ráz uchvátila všecko posluchastvo objemností svého
krásného mezzosopránu s timbrem slavené Turolly, který
šíí se v mocný a volný proud v prsním rejstíku výborn
vyrovnaný a jen ve vyšších oblastech trochu (mchsposicí ?)
zúžený. Vedle tch kvalit svého zpvu, vedle své techniky
pináší však slena svému výkonu plastický výraz hudební
pi vzorné vokalisaci neoceniteln podepírající dramatickou
deklamaci, kterou konen zvyká si pod vlivem takových
píklad i obecenstvo považovati za nutný pívlastek zpvu
jak dramatického tak koncertního. Pirozené, neaffektované
ovládání nejrozmanitjších, vždy pípadných, protože z po-
vahy interpretovaného díla se podávajících akcent pro rzné
emoce a ve stylu pathetickém, a v úsmvu a jemném žertu
iní výkon její jednolitým, jemn vyciselovaným celkem um-
leckým o sob. Poznali jsme to jak v úryvku z »Dalibora«,
v Rubinsteinov »Aste«, v Malátov písni »Mám t rád«,
stejn jako v Novotného »Libických«, jichž rozkošný pednes
odmovalo obecenstvo vytrvalým potleskem stále nové pí-
davky z nich si ,vynucujíc. Druhým initelem v koncertní
konstelaci bylo eské trio, pi nmž nelze jinak, nežli za-
mniti povinnost zpravodajskou za neobyejn píjemnou
jinou : vysloviti jen nadšený, dlouhodechý chvalozpv, k nmuž
reelním základem jsou výkony umlc ve Dvoákových
»Dumkách«, pak zejména ve skvostn hraném Scherzu ze
Schubertova B-dur tria (op. 99), v ukázce z cenou poctného
Káanova tria z G-moll. Eminentní sdružení je tak vzácn
stejnorodé ve svých složkách, že nemíním tím nijak dotknouti
se umlecké hodnoty výkon pp. prof. Suchého a Buriana,
když na prof. Hoffmeistra hledím jako na poetu u klavíru,

který zajímá svým krásným tónem a obdivuhodn mkkým
úhozem, jak ukázaly jeho delikátní doprovody zpv sleny
Valentové. Konen ješt^ nová známost se hlásí plným
právem o naši pozornost : eské pvecké kvartetto s pkným
fondem zdravých a mohutných hlas s mladistvou vervou.
Snad asem vyhraní se i jeho repertoir v pevnjší a kon-
certnjší. Máme-li svoji zprávu ukoniti njak spoleenským
zpsobem, nejradji iníme tak ne rozlouením, nýbrž optným
pozváním milých umleckých host k nové návštv, která
zajisté nedá na sebe dlouho ekati po svrchovan zdailém
setkání prvním. E. s.

Rzné zprávy.

* Carská sólistka paní Marie Gorlenko-.Dolina,
známá pítelkyn eského umní hudebního a jeho horlivá

šiitelka na Rusi, uspoádala ve Vídni dne 12. t. m. velký

ruský koncert s orchestrem, ízený prof. Leopoldem Auerem
z Petrohradu. Úspch její byl v každé píin skvlý. V zá-

ptí po nm vydává se pí. Gorlenko na tournée po eských
vlastech, pi níž se sice vyhnula v dalekém oblouku Ná-
rodnímu divadlu, kde prý nebylo nalezeno asu k osvdení
pohostinné vzájemnosti, nikoli však Praze, kde zpívati bude
ad majorem Dei gloriam — v ruském kostele.

* »Signale« registrují v posledním ísle v repertoiru
komické opery paížské za první týden msíce února dvojí
provedení Weisovy opery »Le juif polonais«. Není-li list

tento informován nesprávn — což se mu asto stává — a
nejde-li tu o jinou operu téhož názvu, která loni byla dávána
na rzných jevištích, je Weis prvním eským skladatelem,
který se pes Nmecko dostal na francouzské jevišt. Nyní
uvedena bude úspšná jeho práce i v Amsterdam.

* Zajímavou premiéru ml ped nkolika dny Mnichov.
V koncert královské akademie hudby proveden byl za ve-
dení

^
Stavenhagenova Bachv koncert pro tyi klavíry

s prvodem smycového orchestru, který vzbudil u obecen-
stva živý zájem.

* Národní opera londýnská dle posledních publi-
kovaných výpot vyžadovala by nákladu 500.000 liber šter-
link a »Times« pinesly hned na to dopis, v nmž jistý

anonymus nabídl k tomu píspvek 250.000 liber, jakmile
projekt nabude njaké uritjší tvánosti. — Také Antverpy

pomýšlejí na postavení vlámské národní opery nákla-

dem 4'/
2 mil. frank a mstská rada povolila již k tomu cíli

úvr pl milionu frank.

* František Ondíek koncertem v Mnichov, o jehož
podniku jsme se ped asem zmínili, dosáhl všeobecného
úspchu, jaký pi vzácném jeho umní rozumí se sám sebou.
Spoluúinkovali pp. Roderich Bass a Julius Schweitzer, bary-
tonista mnichovský.

* Ped nkolika dny na knihkupeckém trhu berlínském
objevila se kniha verš s titulem »Sturm und Ruhe«. Autor-
kou je slena Emma Destinnová.

* Mnichovské listy zaznamenaly zprávu o zamýšleném
odstoupení mnichovského intendanta bar. Possarta. O pí-
inách sdluje se poloofficieln, že koná se vyjednávání, aby
zaujal místo editele královské opery berlínské, uprázdnné
smrtí Piersonovou.

* »Dziennik Poznaski« pinesl provolání, v nmž pro-

ponuje se založení hudební spolenosti a dodává se, že již

z praktických dvod je toho teba, aby tu byl polský
orchestr, protože pro slavnosti, koncerty, divadelní pedsta-
vení atd. nelze získati již vojenských kapel. Jak vidti, i po-

litika má vliv na rozvoj umlecký.

* Nádherné poprsí Verdiovo, dílo sochae Qua-
drelliho, bylo 27. února odhaleno na hbitov milánském za

úasti officielních osobností a velikého potu obecenstva.
Téhož dne zasazena byla na »Albergo Milano«, hotelu, vntmž
zemel, pamtní deska s nápisem : »Tento dm po celá

století proslavil Giuseppe Verdi, který zde byl vítaným
hostem a zde 27. února 1901 zemel. V první výroní den jeho
smrti odhalila tuto desku obec za jednomyslné pochvaly lidu,

k trvalé památce na toho velikána, který v italských srdcích

živil svými nebeskými harmoniemi ždání a touhu po vlasti.«

Téhož dne dána do prodeje pamtní mince s hlavou Verdiovou,
jejíž návrh vypracoval professor Pogliaghi.

* V Paíži v ervnu dojde ku postavení pomníku
Gounodova, jehož autorem je socha Merca. Gounodovo
poprsí stojí na podstavci, jehož patu zdobí skupina ženských
postav z »Fausta«, »Romeo a julie« a »Sapfó«.

* V III. roníku (I. sv.) »Denkmáler deuíscher Tonkunst«
vydává Hugo Riemann symfonie falcké školy. V Janu
Stamitzovi, našem krajanu, jenž byl jedním ze starších

representant školy mannheimské, nalézá konen tak dlouho
a marn hledaného pedchdce Haydnova ! ! Jeho tria také

tam vydaná ukazují jej jako prvého zástupce moderního
stilu, jenž dle Riemanna intimní výraz podati umí v dokonalé
form.
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O. HOSTINSKÝ:

Vzpomínky na Fibicha.

(Pokraování.)

O dob, po kterou naše osobní styky byly zasta-

veny, pece musím íci nkolik slov, teba se dotknu

vcí mnohému tenái již známých. Nebží pi tom

arci o vyplnní mezery životopisné — njaké úplnosti

po stránce té moje vzpomínky se nikterak nedomáhají

— ale zdá se mi, že struné pipomenutí vcí tch je

nezbytné pro docelení obrazu Fibichova. Ostatn neod-

chýlím se ani zde od svého programu : vždy v letech

pozdjších dotýkali jsme se v hovoru leckdy dob mi-

nulých, ba kdysi dokonce šel jsem k nmu pímo na

životopisecký interview: když totiž r. 1894 byl na mn
žádán lánek o Fibichovi do Slovníku Nauného. Tenkrát

mli jsme oba píliš svdomit na mysli úel a objem

stati lexikální, ale dnes lituji, že jsem nekladl otázek

více, zejména o podrobnostech, k nimž pozdji hovory

naše nikdy již se nevrátily.

Ve Viln Fibich nikterak nebyl spokojen. Již msto

samo bylo mu nesympathické, v obyvatelstvu pak pro

svou innost uitelskou i jinakou nenalézal pochopení.

Za celý ten rok, který ve Viln ztrávil, nezdomácnl

tam. O njakém hudebním ruchu, jenž by ho byl

teba sebe skrovnji potšiti mohl, nebylo ani ei,

tím mén o osobních stycích umleckých. K tomu ke

všemu stihlo ho i neštstí rodinné. Když pijal místo

ve Viln, oženil se s Rženou Hanušovou, sestrou

altistky eského divadla Betty Hanušové
;

dvojata

však, která se narodila mladým manželm již na pd
ruské, za krátko zemela, a choti jeho také nesvdilo

klima litevské. Jaký div tedy, že Fibich z prázdnin,

na nž zajel si do Prahy, do Vilna již se nevrátil,

zejména když manželka jeho na zaátku íjna 1874

v Praze zemela. A jaký div, že mladý umlec, jehož

mysl byla plna velkých, smlých plán, Vilno a s ním

i Rusko vbec nezachoval v píjemné pamti. Zídka

jen a velmi strun mluvíval o svém pobytu vilenském,

a to vždy s trpkostí.

A pece sám musil uznati, co jsem shora povdl

:

že ve Viln vyspl na mistra. Bylo to zcela pirozené.

ím mén jeho umleckým snahám odpovídalo cizí

ovzduší, v nmž se byl octnul, tím více uzavíral se

v sob, tím horlivji vnoval se práci, tím hloubji

vnikal do podstaty svého umní, tím výše vznášely se

jeho snahy. Srovnávám-li hojné asopisecké zprávy

o jeho skladatelské innosti v letech 1872—74 s tím,

co nejen skuten dokonil, nýbrž i zachování a uve-

ejnní hodným uznal, nemohu jinak, než tvrditi, že

ve Viln jednak dovršil a zakonil svá ped tím již

rozsáhlá a dkladná studia technická, jednak nabyl

zmínné již vzácné autokritiky. I nastala u nho od

tch dob závidní hodná rovnováha mezi chtním

a umním, tak že v pozdjších letech jen zídka kdy

dílo jednou zapoaté nechal nedokonené, a pak bývaly

dvody zajisté více zevnjší než vnitní. Této klidné

jistoty byl by ovšem nikdy nedosáhnul, kdyby souasn
nebyla se ve Viln jeho osobní povaha umlecká

domohla plné samostatnosti, nebo zcela pesn eeno :

kdyby onen ráz osobní, jenž jeví se i na nkterých

starších jeho skladbách zcela patrn, nebyl se pevn

ustálil pro všechnu budoucnost.

Fibich byl tedy svj ; ukazovalo se, že to, co

tlumoily ob první jeho symfonické básn, co se

ozývalo z nejedné písn, nebylo nahodilý zjev podmí-

nný prchající náladou a okamžikovým vzntem, ale

projev dozrávající silné osobnosti umlecké, která kla-

vírním kvartettem a brzo potom » Štdrým "dnem«

a »Blaníkem« zabezpeila si pevné postavení v rozvoji

naší hudby. A za významného onoho pobytu ve Viln

slavil Fibich teprve své tiadvacáté narozeniny ! Myslím,

že neteba mi vykládati, co to znamená, smí-li se íci

o mladíku, jenž nemá ješt ani vku pinášejícího

svéprávnost obanskou, že staví se do ady mistr

svého umní.

Poznamenal jsem již, jak znan k rychlému roz-

voji ducha Fibichova pisply píznivé pomry, v nichž

vyrostl. On sám rád poukazoval k etapám, jimiž postu-

poval. První pokusy skladatelské, které vznikly, když

r. 1865, v Praze byl žákem Zikmunda Kolešovského,

a z nichž klavírní impromptu »le printemps« bylo

tištno jako op. 1., pedevším pak onen známý úspch

trnáctiletého symfonika a dirigenta v Chrudimi uvedly

ho na dráhu hudebnickou. Tenkrát mlo ovšem Lipsko

jako vysoká škola hudební povst svtovou ; u Fibicha

nad to rozhodoval i zvláštní dvod, že strýc jeho,

houslista Raymund Dreyschock (bratr proslulého pianisty
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Alexandra) byl professorem na lipské konservatoi.*)

Nadjný mladík dán byl tedy do Lipska a bydlel

u strýce — ale nemýlím-li se, jen na poátku svého

dvouletého pobytu v hudební metropoli nmecké.

Zajímavé je, že trvalý výchovný vliv na Fibicha

mli spíše initelé jiní, než konservato sama. Vážilf

si ovšem z initel jejích zejména Moschelesa, jenž

byl na slovo vzatý paedagog klavírní, a tehdy již

sedmdesátiletý starý pán, a nemén E. F. Richtera,

jehož uebnice harmonie patí k nejrozšíenjším knihám

hudebním ; avšak to, o nejvíce stál, studium polyfonie

totiž jakožto vlastní základ umní skladatelského, musil

hledati mimo ústav, u soukromého uitele kontrapunktu

S. Jadassohna (jenž teprve o nkolik let pozdji povolán

byl na konservato). Nelze pochybovati o tom, že

Fibichova zvláštní záliba na imitaci kanonické, kterou

pak mistrn ovládal, pochází již z doby onch styk

s Jadassohnem, jenž byl svého asu uznaným, nepeko-

naným specialistou práv v této form. Ale to týkalo

se jen technické stránky ; smr vkusu a cíle snažení

neurovali uitelé, nýbrž bohatý koncertní ruch lipský.

Dotknul jsem se toho již, že z nmeckých romantik

práv Schumann, jehož tradice tenkrát v Lipsku zacho-

vávány s neobmezenou pietou, byl celé povaze Fibi-

chov nejbližší a tudíž nejsympathitjší. Vzhledem,

k tomu však, co s druhé strany zase bylo práv eeno
o záhy nabyté samostatnosti jeho, sluší zde dodati

ješt nkolik vysvtlujících slov. Vliv Schumannv,
jenž Fibicha jednostrann ovládal v Lipsku a také ješt

nkolik dalších let, nebyl snad pozdji jakožto fáse

na dobro odbytá prost nahrazen vlivy jinými, novými,

snad dokonce protichdnými, nýbrž to, co z nho
zstalo, ponvadž to bylo umlecky povýšeným ohlasem

Fibichovy píbuzné povahy vlastní, v prvních letech

sedmdesátých doplnilo se mocným vlivem tí jiných

velikých vzor, Lisztovým, Wagnerovým a Smetanovým.

A jako ze Schumanna, tak i z tchto tí mistr dovedl

pak Fibich tžiti pro své dílo životní, ne jako pouhý

napodobitel, nýbrž jako pokraovatel. I eknu hned

zde, v em jeví se stopy Schumannova psobení i na

dosplého, hotového mistra našeho, arci psobení

v onom smyslu plodného podntu k další práci samo-

statné : jednak totiž v snaze po zdokonalení melodra-

matu a povznesení jeho k nejvyššímu útvaru drama-

tickému, jednak v monumentální sbírce drobných

skladeb klavírních z posledních let Fibichových.

Než vrame se do Lipska. V koncertech Gewand-

hausu tehdy Reineckem ízených poznal eský konserva-

*) Raymunditv syn, pianista Felix Dreyschock, o deset

let mladší než Fibich, koncertoval také v Praze na zaátku

r. 1891 v populárním koncert.

torista krom romantik ovšem i bohatou literaturu

klassickou, a zvláštní koncerty historické tehdy poádané

vedly ho daleko nazpt až do šestnáctého století. Ostatn

i jiné ješt prameny hudebního poznání se mu zde

otvíraly, jako na p. vážné produkce kostelní, i bylo

zajisté pirozeno, že v Lipsku více než kdekoliv jinde

pipoutala se vnímavá mysl mladého, ale již tenkráte

velmi vážného hudebníka k obrovské postav Bachov.

(Pokraování.)

JAROMÍR BORECKÝ:

Viktor Hugo a hudba.

Jubilejní rta.
(Dokonení.)

Iniciatorkou romantismu byla sice ve Francii paní

de Stal, jež poznavši na svých cestách díla Ooethova,

Schillerova, Lessingova, Wielandova, Herderova, Tieckova

i bratí Schlegl, vystoupila ve spisu »0 Nmecku <

proti francouzskému klassicismu a zaala hlásati roman-

tického ducha písemnictví nmeckého, vedle ní pak

Chateaubriand prvý jal se vtlovati romantický ideál

ve tvar slovesný ; ale záhy stal se Hugo — aspo pro

souasnou veejnost, nebo my dnes dobe víme, že

spíše byl veden, nežli sám vedl — viditelnou hlavou

celého hnutí, seskupiv kolem svého praporu všechny

pívržence romantismu a zastíniv ze svých vrstevníkv

i ty, kteí ho asov pedešli jako Dumas, i ty, kteí

pedstihli ho finessou svého umní jako Alfred de

Vigny nebo krajností stanoviska jako Nodier. Než Hugo

v gigantickém díle svého života, veršem, románem

i dramatem, inauguroval nový smr jaksi nejvšestran-

nji a nejskvleji, nejvíce zakotvil jej v oblib a vkusu

obecenstva, probojoval jeho zásady. Od památné ped-

mluvy ke »Cromwellu« (1827), která jest váleným

manifestem romantismu, a od boulivé premiéry »Her-

naniho« (1830) neminulo díla mistrova, aby nebylo

pisplo k upevnní a prohloubení romantismu, aby

nebylo hodilo nového svtla do umleckých otázek

a názor, petásaných autorem se zálibou zvlášt

v pedmluvách, aby nebylo smru zjednalo nové pdy.

Za Hugem šla celá nová generace, šli spisovatelé

i obecenstvo, a právem Augier nazval jej » Otcem «,

nebo z Huga vyvrá vše, co je moderní v literatue

francouzské, i smry a autoi, kteí se postavili v pímou

protivu k nmu. Nebo on dal svobodu francouzské

literatue, bez níž nebyl by se mohl objeviti ani natu-

ralismus ani symbolismus. Jevil-li se romantismus

zprvu jen jakýmsi návratem k umní stedovku, Hugo

vtiskl mu pee liberalismu. Prohlásil rovné právo

krásna i ošklivá, vznešeného i smšného, osvobodil

verš tísnivých pravidel a dal mu za pedanterii a strnu-
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lost v náhradu hudbu a teplý tep krve, rozpoutal celý

nový slovník, v nmž neroztiuj se slova na sprostá

a vznešená, pípustná a nepípustná, nýbrž uznávají se

všechna, která jsou na svém míst, která malují a po-

dávají pln myšlenku
;
vpustil do literatury vedle král

žebráky, vedle lidí hmotu a na míst vné imitace

stedovku klassického plnými okny vzduch zdravé

pírody a proudní doby. Romantismus takto rozšíený

stal se novou kulturou, novým náboženstvím. Leccos

vedlo k pepínání a jednostrannosti, zvlášt smrem
niím neobmezené fantasie, takže záhy nutn se dosta-

vily korrektivy v podob nových literárních formulí,

ásten i smrem píslušného promšování genr a

nadsazování obrazu na úkor logiky — nicmén svo-

boda umní, volnost chápati se všech látek a forem,

žiti pírod a lovku jest velikým darem a vymože-

ností romantismu.

Pirozeno, že jako v Anglii a Nmecku roman-

tismus rozprostel vliv svj z literatury také na ostatní

umní a v Nmecku nevšedn na hudbu, psobil tak

i ve Francii. Objal sochaství, malbu, život i politiku —
nemohl neprolnouti také hudbu. Po velkých skladatelích

revoluce, kteí byli menšími dozvuky klassicismu

Gluckova, po Méhulovi a Cherubinim, po skladatelích

empiru, slavnostním Lesueurovi a heroickém Spontinim,

v nichž obou odráží se pompa slávou teštící doby,

pichází »magnus parens« hudební romantiky francouz-

ské, Hektor Berlioz.

Slyšme, co praví o tom Wilhelm Langhans ve

svých »Djinách hudby 17., 18. a 19. st o let í«

(II. Lipsko 1887): »K rozpoutání duch boue a roz-

machu, kteí ve Francii za restaurace donucením byli

v mezích držáni, dalo tam jako v Nmecku signál

básnictví : Viktor Hugo vyvolal jako prvý mluví
francouzské romantiky hnutí, jež bylo dosti silné, také

ostatní všechna umní s sebou strhnouti. Ovšem v zemi,

kde úcta k umlecké úmluvitosti je tak pevn zakoe-

nna jako ve Francii, nemohlo k tomu nedojíti, že

boj proti klassinosti veden byl s neobvyklým rozho-

ením, že novotám, aby se uplatnili, nezbylo než

sahati k násilným prostedkm. Není tedy divu, že

náklonnost k neobyejnému, fantastickému a paradox-

nímu vystupuje u romantik francouzských daleko

silnji, nežli u nmeckých, že opposice proti všemu

obyejnému a šosáckému odvážila se až k nejzazším

hranicím, ba asto je i pekroila. Tak vidíme V. Huga,

jehož genius nemén obdivu zaslouží než odvaha,

s kterou prorazil nátlak, od as Boileauových a iMal-

herbových tížící e a básnictví jeho národa, lákavé

a poutavé, mnohdy obdivuhodné výplody své obraz-

nosti píliš asto znetváeti a pitvoiti nemírou citu

a výrazu. Jmenovit je to bažení po antithesi, jež

vyznauje pojímání a sloh jeho. »Aby antithesi uinil

psobivjší, vzdaluje ob protivy nutn co nejdále,

pepíná nutn na ob strany . . . Obrazotvornost

básníkova jest hodna obdivu, ale bouí vesmírem jako

pominulá vlasatice, a tená — ani básník sám nestaí

jejím obrovským skokm. Toliko gigantické zdá se mu
poetickým ; lidé dráždí ho toliko, stojí-li z té i oné

strany za hranicemi lidskosti : jen velcí zloinci, tyrané

a kaceovatelé, i obecné nevstky a traviky, trpaslíci

jako Triboulet, obludy jako Quasimodo. Krásné je

šeredné, šeredné krásné, tof jeho kouzelné íkadlo. <

Ta slova literárního djepisce Engla (» Psychologie
der franzósischen Literatur«, str. 262) charakte-

risují ne pouze nejvtšího básníka francouzské roman-

tiky, ale skoro stejn pípadn nejvýznamnjšího hu-

debního její zástupce Hektora Berlioz a.

Skuten, kdybychom srovnávali Berlioza s Hugem,

nalezli bychom nejednu podobu : velká poetická duše,

v níž energie s mkkostí, fantastinost s myšlenkovou

pesností, hloubka s povrchností, cnost s vášní, vzne-

šenost s nízkostí, slza se smíchem, humor s triviálností,

grotesknost s grandezzou vaí, pekou a sluují se ve

zvláštní velkolepý celek, jemuž snad mnohý nepomr

lze vytýkati, ale který stojí tu jediný ve svém zpsobu,

kolossální v rozmrech i hloubce. Jako byl Hugo

virtuosem slova, dav osvobozením jeho základ všem

budoucím školám básnickým, a zovou se 1'art pour

1'art, dekadence, impressionismus, symbolismus i do-

konce insektismus, tak Berlioz po sob zanechal d-
dictví instrumentace, jež dosud není vyerpáno. Pese

všechny analogie s Viktorem Hugem Berlioz však

stýká se s básníkem pímo jen ve dvou piecách

:

v ballad Sara la baigneuse pro ti sbory a orchestr,

op. 11., a v La captive (oba námty z »Orientál«),

reverii pro kontraalt neb mezzosopran s prvodem
orchestru op. 12. Berlioz nebyl ovšem jediný z hudeb-

ník francouzských, kdož podlehl vlivu velikého básníka

a rozpoutaného jím smru.

Tím octli jsme se jaksi v užší otázce, jak dalece

dílo poetovo stalo se pímým podntem skladatelské

tvorb. V prvním šiku táhnou tu arci do boje drama-

tické výtvory Hugovy, o nichž možno vlastn íci, že

vtšinou pežily v operním zpracování, tedy látkou

svou, samy sebe. Verdi skomponoval Hernaniho
(poprvé v Benátkách 1844), na protest básníkv do-

nucen byl však djišt ze Španl penésti do Itálie;

z Hernaniho stal se benátský loupežník Oldrado,

z donny Sol Elvira atd., celek nazván II proscritto
— psanec. Teprve pozdji pochopil Hugo, že dlo se

nejvtším dramatikm svta nejinak, a zamhouil oi,

když ze Psance vyklubal se opt E r n a n i, jenž pod

tímto názvem udržel se již na zpvoherním repertoiru.



Marion Delorme složil Bottesini (poprvé v Pa-

lerin 1862), a po nm téže látky uchopil se Pedrotti

(1865) a Poncliielli (1885), v tomto pípad zstal

však originál vítzem, jejž operní uchvatitelé jeho

nedovedli zatlaiti. Za to Král se baví petrván byl

úpln Verdiovým Rigolettem (premiéra v Benátkách

1851). Lucrezia Borgia dožila se ze všech dramat

Hugových nejdíve zopernní, hned rok po svém uve-

dení na scénu, v masopust 1834 na milánském

divadle della Scala od Donizettiho. Hugo, když opera

uvedena v Paíži na Théátre Italien 1840, soudil se

o svj literární majetek a vyhrál proces — z Lucrezie

stala se Larinegataaz Ital Turci, ovšem jenom

na as, nebo brzy francouzští autoi po píkladu jiných

pochopili, že je to s takovými pemnami, kteréž byly

jediným dosaženým úspchem, pšky jako za vozem.

Dramata Angelo použil ku své opee ruský skladatel

Kjuj (v Petrohrad 1876), Ruy Blas položen za

základ zpvohe Marchettiho (1869), a již díve táž

látka nkolikráte byla komponována, od knížete Ponia-

towského v Lucce 1842, od Besanzoniho v Piacenze

1843, od Glovera v Londýn 1861, od Chiaramonte

v Bilbao 1862 pod názvem » Maria di Nerrnburgo«.

Rovnž Massenetova komická opera »Don César de

Bazan« dkuje vznik svj popularit postav tohoto

Hugova dramatu. Les burgraves rovnž od Italian

vyplenni: hned po dvou letech od Salviho (1845)

v Milán, 1881 od Podesta v Bergamu a téhož roku

od Orsiniho v ím. V jakém vztahu je komická opera

Torquemada Porcherova (1886) k vážnému, až

píšernému dramatu Hugovu, nedovedu povdti. Také

A my Robsart, jež Hugo pod pseudonymem Paul

Foucher 1828 ze Scottova románu Kenilworth
upravil, nalezlo v novjší dob 1893 svého operního

blížence v díle Isidora de Lara, libretto je však angli-

ckého pvodu a podle pvodní pedlohy vzdláno. Do
úkolu librettisty ujamil se Hugo sám pouze jedinkrát

:

napsal ze svého slavného románu Notre-Dame de

Paris tyraktový text jménem Esmeralda pro

malíku-skladatelku Louis Angéliku Bertinovu (1805

až 1877), žaku Fétisovu. Ale ani básník nemohl nej-

krásnjší stránky svého románu pi nejlepší vli peliti

v stejn dobré drama, ani skladatelka, na níž pes

mnohý drobný úspch vždy lplo cosi diletantského,

nedorostla na velikost látky. Práce padla na jevišti

Velké opery 18. listopadu 1836 a také pozdjší uvedení

na scénu mnichovskou nepomohlo jí k úspchu.

Celkem vzato, prospla dramata Hugova nejvíce

operní tvorb italské, jíž v dílech Verdiho a Donizettiho

dala plody výbušného, surov krevnatého romantismu

vlašského.
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Ušlechtilejší a umlecky vyšší plody vydaly básn

i
Hugovy, poslouživše moderním pokrokovým snahám

|
hudby progranmí. Je to pedevším Liszt, jenž symfo-

,
nickými básnmi Ce qu'on entend sur la montagne

I

a Mazeppa ztlumoil v nádherných tónech, plných

i

zvukomalby a nálady, ony známé krásné dv básn,

z nichž ona z »L i st podzim nic h« sklání se tžkou
reflexí, tato z »Orientál« vyniká barvitostí. Proto

as dal jí také Liszt pednost ped básnicky hlubším

zpracováním Byronovým, našed v ní více moment
k hudební lícni. Jindy jsou to opt látky, jež Hugo
svým zbásnním uinil populárními, a jichž pak skla-

datelé rádi se chápou, na p. biblická idylla » Spící

Booz« z »Legendy vk«, která pak objevuje se

rzn zpracována — zde stailo pouhé upozornní básní-

kovo na poetické krásy biblického textu. César Auguste

Franck složil (1844) »Džinny« z »Orientál« jako

symfonickou báse pro klavír a orchestr, Saint-Sans

podal vynikající hudební ztlumoení, mohli bychom
íci lyrický peklad Hugovy ódy *La lyre et la

harpe« (op. 57.).

etné jsou písn na slova Hugova. Pedevším

sluší tu opt jmenovati Liszta, který vbec lnul k poesii

Hugov a nkolikrát i ve svých spisech dovolává se

píkladu básníkova. Písn Lisztovy »Comment
disaient-ils?«, >Oh, quand je dors . . .« (ob
ze »Záí a stín«, prvnjší sluje tam »Autre
guitarre«) a »Enfant si j'étais Roi« (z » List pod-

zimních*) náležejí nejen k nejlepším zhudebnním slov

Hugových, ale i k nejkrasším písním z Lisztova péra.

Saint-Sans, který i »Hymnu na Viktora Huga«
složil (provozována tikrát v Trocadéru 1881, též v pí-

tomnosti oslavence), má velmi zajímav prokompono-

vánu balladu »Nevsta hudebníkova«, Henri

Reber báse »La captive« atd. atd. Vedlo by nás píliš

daleko vypoítávati jednotlivé zpvy, k nimž volen

text Hugv, a vždy bychom zstali neúplnými, pon-
vadž není ješt žádné podrobné biografie v tom smru.

Hugo dával ochotn skladatelm svolení, komponovati

jeho básn
;
vymioval si jen, aby honorá jemu pí-

slušící odvádn byl ve prospch chudých . . .

Jak z pouhého struného pehledu vidti, není

Hugovo ddictví v hudb nepatrné, a co se týe básní

a látek z nho erpaných, bude zajisté ješt rsti. Ale

nejdležitjším jeho inem bylo, že osvobodiv poesii

francouzskou a s ní, pi svtovém jejím vlivu, i poesii

evropskou, pispl i k osvobození, pokroku a rozšíení

obzoru v sesterském umní, v Hudb. I hudebníci

mají píinu pokloniti se Mánm nejvšestrannjšího

básnického genia devatenáctého století

!
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Nové hudebniny a knihy.

Fr. Ad. Šubert
: z uplynulých dob II. Moje divadelní

toulky. Svazek I. (Nákladem eské grafické spolenosti
»Unie«, v Praze 1902.)

Již pi první knize autorových memoir »Moje vzpo-

mínky* bylo na tomto míst naznaeno, jakou zajímavost

a jakou dležitost má pro nás to dílo, které s pozoruhodnými
ryze literárními kvalitami svými sdružuje nad míru cenný
obsah zpráv a vzpomínek umlecky a kulturn významných.
Ve druhé knize, kterou jsme si položili na stolek ped
nkolika dny, zase setkáváme se s tmi milými vlastnostmi

její pedchdkyn. etba její má vzácný dnes dar osvžení

;

a zavadíte o kteroukoli její sta, vždy vyhoupne se ped
váš zrak lidská substance autorova se svými zážitky, jeho

duše prost se podávající se svým snažením a cílením,

a jako v hovoru pátelském provázíte svými tichými kroky
s úsmvem, který vzbuzuje vám vdomí úelnosti tch ce-

stovních zájezd do svta, chod jeho voln se snujících

myšlenek a vzpomínek.

Le nechrne již zetel literárních a obrame se k tomu,
co obsahem je nám bližší. Mžeme nejprve nahlédnouti do
memoir divadelního editele : je velice utšující, když si

proítáme ty stránky, které naplnny jsou detaily o cestách

autorových za novými zjevy umní, nebo tím vzchází nám
mnohý detail poznání, pro a jakým zpsobem v nedávné
ješt minulosti povznášeno bylo naše Národní divadlo na
výši nejlepších stedoevropských divadel. Jako již v prvním
díle zachycujeme tu nit pevných umleckých a obchodních
styk pímo pstných, které ml editel Národního divadla

se všemi smrodatnými a vynikajícími initeli ve vcech
umní, a šlo o inohru i operu nebo balet a které nejen

prospívaly našemu repertoiru, nýbrž klestily nepozorovanou
skoro doma stezku mnohým cizím zájmm o nás a naše

umní. Vypisuje-li Šubert svou cestu do Itálie za Franchettiho

»Asraelem«, Verdiho »Falstaffem« nebo kterýmkoli baletem

pozdji k nám na sever pesazeným jako pice de resistance

vysýchající divadelní pokladny v dob letních paren, je

každé jeho slovo pouné, nebo otevírá výhled do organi-

saní pracovny jeho. Vzpomíná-li na své jízdy kmotrovské

ke ktu jihoslovanských divadel v Lublani a v Záhebu,
polských v Krakov a Lvov, znamenají jeho vzpomínky kus

úsilné a plodné expanse našeho umní a naší práce na

venek mimo naše oblasti, která zstane vždy dokumentem,

jak poctiv vdí hlavy u nás rozumly kulturním povinno-

stem vysplejšího umní eského naproti ostatnímu blízkému

umní slovanskému. Sdluje-li své dojmy a pozorování

z divadel italských, pináší tolik zajímavostí z ovzduší jejich,

že realisticky vystupují ped tenáem ostré kontury té po-

vahové drobnokresby jevišt i hledišt, která teprve uí nás

chápat zevnjší slávu i faktický stav italského dramatického

umní, nemli-li jsme již sami píležitost na vlastní zkuše-

nosti postaviti své názory o tch vcech, které neznalému

asto zasypou písek do oí jako mnohé italské stagiony.

Ale tím ani z daleka není obsah nové knihy vyerpán.

Na rzných místech najdete cenné reminiscence o stavu

umní toho a toho léta, o historickém vývoji toho a toho

divadla, poznámky o osobách a vcech, o nichž rádi si pe-
tete nkolik ádk vele psané vzpomínky. Nás pirozen
nejvíce poutají hudební záležitosti a tu s úastenstvím m-
žeme sledovati rozmanité tídivé a asové exkurse autorovy,

a je to jemn nartnutý profil tváe a domácího prchavého
štstí Franchettiho nebo skizza návštvy u nešastného Cata-
laniho, humoristický obrázek hlavní zkoušky k »Asraelu«
nebo sliby Boitovy, kritika slyšených oper nebo poznámky
o pozlátkové a papírové nádhee a malé cen vidných
balet.

Všude zkušenost lovka na vás hledí ze tených
slov: první zaujme jedním rázem, druhé k sob poutá
novostí a vzácností pedmtu, nebo dnešní lovk — a nej-

více divadelní editel — radji se vyhýbá dvrnosti memoir,
která jej nutí být i k sob i ostatním — upímným a tím
spíše zamilujete si toho, kdo takových tajnústkáských kautel

nemá potebí.

Vnjší typografická úprava knihy Šubertovy zcela za-

sloužen odpovídá krásnému a bohatému jejímu obsahu,
jako již pi prvním díle poskytujíc bibliofilm vítanou pastvu
oí na typech, reprodukcích a linkových illustracích vyšlých
z pracoven »Unie«. z.

Národní divadlo.

Wagnerovi -Misti pvci norimberští* pešli

naším jevištm zase po drahné dob ve stedu 19. bezna
novým nastudováním chefa opery pana Kovaovice v á-
sten novém obsazení. S prvními dny jara, hlásícího se

o svá práva, dostavily se vznešené tóny veledíla, jež je celé

jarní svou náladou, svou ideou, a proto tím spíše napínala

se naše oekávání k provedení jeho, jež vyžadujíc ruky mi-

strovské, zachytilo by v tvoivém pehodnocení skvlé parti-

tury celý jeho omlazující a mladý a povznášející proud.

eknme si hned pedem, jakých vlastností dirigent s celým

úspchem dovede se proplésti vítzn celým tím obrovitým

zátoím Wagnerova díla, idea jeho sama podává nám bez-

pené mítko. Nádherný kvt renaissanního, k slunci um-
lecké volnosti se ženoucího umní protkaný jadrným humo-
rem a ovnený úchvatnou poesií milostného lyrismu, v nmž
je síla a mkkost, jásavé ovzduší svatojanské slavnosti vedle

noní scény dkladného výprasku, klid a humor Sachsova jitra,

kostrbatá vážnost mistrovského sezení vedle jasu msíní noci,

Beckmessrovo komické dostaveníko vedle vzletné Waltrovy

písn mistrovské. Vnoiti se do mohutného a skvlého jeho

kalichu a plnýma rukama vynésti z jeho hlubin všechen pel

plný sladkosti a hebkosti, snoubící se s obí silou prboj-

ného mladého umní a hutnou realistickou povahokresbou

mistrovského filistrovství, z toho moe hudebních krás vy-

najíti velký proud »živé vody« zlatého umní — je novým
umleckým problémem. Dirigent musí vniknouti dále do díla,

nežli poslední z jeho poslucha, on musí býti vrným po-

mocníkem tvrce, jiti v jeho markantní stop, cítiti se kon-

geniálním s ním a — musí vše žiti s sebou práv tak, jako

to žil Wagner sám. A neplatí to jen o dirigentu : také vice

versa o umlcích.

Pan Kovaovic pi pomrné krátkosti studia — k mi-

strovskému pedstavení vedle uvedených práv vlastností

bylo by potebí pepelivého studia nkolika msíc tam, kde

vše teba zaíti znova — vykonal vše, co se vykonati dalo.

Pi své náklonnosti k vypracování detailu náladového, koloro-

vaného mkkými odstíny, vynesl nám zejména druhé djství

ke krásnému obrazu, v nmž vane dech svží poesie, a nikdy

ped tím neslyšel jsem v eském provedení výkonu znamenitj-

šího. Za to mén svátení slunné nálady mly scény u Sachse,
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kde postrádali jsme jmenovit vroucnost v pojetí nmého
intermezza Waltra s Evikou, hloubku heroieké resignace

Sachsovy pi monologu »Klam, klam, šálivý mam« a jímavé

vyvrcholení závreného kvintetta. Umní dovésti orchestrální

vtu ke kulminaci nepodailo se také hned v ouvertue, jejíž

bohatý, vždy výš se vzdouvající proud, úžasn silný a maje-

státní vypadl nedostatkem zvukové gradace a trochu zlen-

ným tempem svým neobyejn ploše, jako vbec podáni a

semknutí celku bylo mezerovité, úryvkovité a nejednotné. Ne-

chápu také naprosto, jak je možno augmentovati ve fanfáe

mistr pvc »pedrážku« osminy a dvou šestnáctek naproti

energickému rythmu úsených not tvrových a pro po ní

dlá se cesura po zpsobu mahlerovských »luftpaus« v polce

> Prodané nevsty «, která rve každý hudebnický sluch. Jak

jsme tu vzpomínali skvlého výkonu Nedbalova s eskou
Filharmonií, který ml vzlet a sílu pravého jarního, renais-

sanního proudu

!

Z prvního pedstavení »Mistr pvc« zstal vren
pan Benoni svému Sachsovi a známá postava jeho, v níž

jen ješt více místa mlo by zbýti pro Sachse-poetu, znova

psobila svžestí a vyrovnaností. Novou byla Evika sleny

Slavíkové, u níž k asto již konstatovaným pednostem
hudební inteligence, zdravého a svžího hlasu pistupuje

nyní v každé úloze uvolující se pirozené nadání herecké

;

tentokráte však pekáželo mi nemírné prodlužování krátkých

slabik a vleklá ponkud a neuritá deklamace se syllabickými

glissandy v tch místech, kde se pohybuje fráse v delších

dobách. Jinak roztomilost podání zaslouží si veškeré pochvaly,

ba se zvláštním zadostiuinním mohu íci, že i ten jemný

parodující písvit své Eviky dobe dovedla vystihnouti, aniž

pekroila pi tom nezbytnou mez (zvlášt ve scén kostelní

pohledové pestelky s Waltrem). Pan Figar jakostí svého

hlasu není již zpedu uren pro zástupce jarého a vítzného

umní a bylo by pošetilostí žádati po nm, aby vydal více
;

nežli pijal ; to však nemže pekážeti, abych neekl, že ve

skutenosti pádl mnohý moment jeho role nezužitkován.

Hudební korrektností nelze ješt zachrániti vše ostatní,

jmenovití mladistvý pel, pvab poesie, který naopak zachrá-

niti nám musí postavu rytíe ze Stolzing ped osudem

zbankrotovaného šlechtického panáka. Na svém míst setr-

vali od roku 1899 pí. Klánová, pp. Kliment, Veselý, Polák

a Šír — k zdaru celku pispvše pknou svojí hivnou.

K podrobnostem se vrátíme po nkteré z nejbližších repris.

z.

Koncerty.

Za nesmazatelného hlubokého ješt dojmu, jaký vzbu-

dilo nevýstižné umní mistra Pugna, podjala se jedna z nej-

mladších našich, pes to však chvaln již známá žaka našeho

klavírního pedagoga prof. Trneka, slena Beranová, úkolu,

obtovati hivnu umní svého památce velikého Fibicha.

A v plném vdomí tohoto vznešeného úelu zhostila se

úkolu zpsobem tím dokonalejším, ím mén dala pevlád-

nouti asi pocitu oprávnné hokosti nad návštvou svdící

o neodpustitelné indolenci.

Slena hrála úvodem Fibichv »spor masopustu s po-

stem« z práv vyšlých ^Malíských studií« (op. 56. . 2.)
f

skladbu technicky velice obtížnou a jinak pístupnou jen

hudebníku velice dobrému ; ale bezvadn podanou rythmi-

ností a hlavn co nejplastitji vypracovanou dynamikou

uplatnila skladbu co nejdokonaleji a charakteristicky. Se

stejným štstím podjala se koncertistka provedení programu

dalšího, kde zejména v bravurní etud Smetanov »Na behu
moském« a v Lisztov rhapsodii podala dkaz svdomité

a pelivé školy mistra svého Trneka. Abstrahujeme-li od

nkterých nesrovnalostí pi úhozu a rythmice v Chopinov
kantilén i figuraci, jakož i v pedalisování téhož složité chro-

matiky, mžeme íci, že absolvovala slena svj program

zpsobem znan vynikajícím na niveau obyejné virtuosity.

Stejn šastn vedla si koncertní pvkyn paní Dadla Škar-

dová, i volbou skladeb samých, i tím, že velikou hudební

svojí inteligencí uplatnila zplna intence skladatel. Hlas

pvkyn znl syt i pi podání bezvadného mezza voce

i pianissima, a vyškolenost jeho vystihla i nžnost Fibichovy

»Mignony« i boulivost Chválovy »Písn Jarní* a bezvadné

podání skladeb dovedlo eliti prázdné síni Rudolfínské, která,

jak známo, akustice nikterak neslouží. V terno koncertu

tohoto zaadila paní Hana Kvapilová, zjev v koncertní síni

pi melodramatu vždy sympatický, oduševnlým pednesem
mistrn uplatnný melodram Fibichv »Vodník«. Rekapitu-

lujíce zdailé výkony tí vynikajících umlky, znova musíme

vysloviti politování nad návštvou tak chabou. Byl by to

v pravd dar Danajský, který pinesla instituce eské Filhar-

monie naší hudb tím, že dovedla zvykat publikum jen na

koncerty, kde nadšení lze snadno erpati ze zdroj prýštících

se — v Plzni? M.

26. koncertní veer Umlecké Besedy dne

1S. bezna poádaný seznámil nás s dvma nadjnými um-
leckými zjevy v oboru klavírním. Sleny H. Ottová
a Hermína Trnekova, ob žákyn výborné školy prof.

Trneka, uvedly se svým debutem velmi šastn. Pednesly

obtížnou Smetanovu symfonickou báse »Vyšehrad« v bril-

lantní úprav Trnekov a Oriegovu Romanci, ob skladby

pro dva klavíry. 1 kdybych nevdl o nžném pátelství obou

dam, vycítil bych po jich pednesu, že pojí je takoka jedna

duše. Tžko íci, které z nich bych piknul vítzství. U sleny

Ottovy imponoval mn klid a jistota každého tonu, bezvadné

provedení obtížných passáží ve »Vyšehradu« i citové pro-

hloubení Griegovy Romance. Hra sleny Trnekovy vyniká

takoka robustní silou, pi tom však krásným, mkkým
úhozem, delikátním pednesem a bezvadnou technickou

jistotou. Neopakuji-li u ní pednosti sleny Ottovy, pak není

tím eeno, že by jich slena Trnekova nemla. Souhra

i pednes obou skladeb byly vzorn precisní. Velkého sebe-

zapení bylo potebí, hráti na obou naprosto nedostatených

Bósendorferových klavírech ze skladu pana Micka. Žáci

konservatoe pp. Feist, Šilhavý, Liška a Fingerland pednesli

F-dur kvartett Mozartv s dobrým pochopením, správným

dynamickým odstiováním a pknou technikou. Jest jen

uznání hodno, že konservato povoluje svým talentovaným

žákm obasné vystupování v dstojném ovzduší. eské
pvecké kvartetto (pp. Mikoláš, erný, Nováka Svojsík),

exkvisitní sdružení, s jehož jménem poslední as se asto

stýkáme, svoji dobrou povst znova stvrdilo. tyi mohutné,

krásné, zdravé hlasy zanechávají dojem, jakoby jednmi ústy

vycházely. Vroucnost zpívaného slova a jemné odstiování

zvlášt lze chváliti. Bylo by vru tžko dnes s nimi rivali-

sovati. Honosí se všemi pednostmi, které u výtených zp-
vák pohledáváme. Umlecký repertoir jejich, vymykající se

z rámce obyejných kvartettních sdružení, zasluhuje plné

chvály. Všem úinkujícím umlcm dostalo se hojné pochvaly.



Zprávy spolkové.

"Pvecká a hudební jednota „Jaromír" v Jaro-mi konala svou valnou hromadu dne 18. února za ped-
sednictví starosty p. prof. Teštíka a za úastenství 45 len
a etných hostí. Z innosti roku pedešlého uvésti sluší

celou adu veejných produkcí, na nichž pedneseno pve-
ckých sbor 22 a hudebních 19, jež došly plného uznání
veejnosti. Pokladniní zpráva vykazuje zbytek z roku pe-
dešlého 67670 K, píjem 765"54 K a vydání 1019'44 K,
zbývá jmní 422*59 K. Archiv ítá 475 pveckých a 426 hu-
debních ísel. Jednota má bohatý a cenný inventá. Do no-
vého výboru zvoleni byli pp. : starostou J. Teštík, Leop.
Stocký a Fil. Matjka, sbormistry pv. a hud. odb. a Jos.

Kovanda, a Fr. Pekelský jich námstky. Do výboru pak V.
Ezr, B. Slampa, A. ehák, J.

Horák, F. Fejtek, J. Volánek,
sl. T. Andrová a A. Kejzlarová; náhradníky J. Bui, E.

Schmidt, sl. A. Pokorná a J. Ottová; žup. delegáty Frant.

Werner, Fr- Fejtek, sl. K. Krieglerová, A. Pokorná; revi-

sory Fr. ervený, A. Schroll
;
praporeníkem St. Otta. —

Po ukoneném jednání následoval zdailý pátelský dýchánek.
Vren dosavadní své snaze nelení »Jaromír« a pipravuje
obecenstvu našemu i okolnímu opt nové požitky hudebního
umní. Dne 16. bezna uspoádal »Veer Dvoákv«, pi
nmž vedle jiných zajímavých ísel mistrových provedl
proslavený jeho » Hymnus na vlast « (z Hálkova vele-

díla »Ddicové Bílé Hory«) pro smíšený sbor s prvodem
piana a harmonia; dne 25. bezna pak pi koncettu církev-

ním opakovati bude na mnohostrannou žádost úchvatnou
skladbu Gregorovu »Zalmy Davidovy« pro smíšený sbor,

sola a orchestr, pi emž novou adu Dvoákových » Bibli-

ckých písní« zazpívá sl. M. Stocká. Naskytuje se tudíž obe-
censtvu našemu i okolnímu píležitost optn pokochati se
arovnými zvuky vážné hudby duchovní, která již loského
roku ve všech kruzích s nejživjším zájmem a s nadšením
byla pijata.

J-fudební pehled Prahy a venkova.

'Domažlice. Koncert pv.-hud. spolku »erchovan «

dne 22. bezna. Dirig. V. Flégl, j. Skalický, A. Šnábl. Poad

:

Meyerbeer: Korunovaní pochod z op. »Prorok«, orchestr.

Rozkošný-Rubli : Opuštný, žen. sb. Hnilika : Andante
cantabile, smyc. orch. Vendler: Byli jsme a budem, muž.
sbor. Grieg: Arie z Holbergovy suity« a Norský tanec A-dur,
smyc. orch. Bendi : Zlatá hodinka, smíšený sbor. Hartl

:

Sms ze Smetanových oper, orch. — Chrudim. Koncertní
zábava hud. sp. »Slavoj« dne 22. bezna. Poad: Malát: Na-
šim ženám, žen. sb. Malát : Venkovské obrázky pro 2 housle,
cello, klavír a harm. (odbor pro kom. hudbu »Slavoje«).
Tregler: Jarní déš, Máje (dam. pv. kvartetto). Sládek:
eská píse, muž. sb. Eisenhut : Touha, Vendler : Vybravá
(pí Musilová, sl. Dysmasová a Štpánková). Souek: Ti
písn eské, smíš. sb. Vendler : Kytice písní troubských, smíš.

sbor. Dvoák : Valíky, smyc. kvartett. Vránek : Jídelní lístek,

muž. sb. Klavírní doprovod sl. Bekerusová a Souková a

p. Prokop. — kladno. Koncert Jdav. virtuosa Karla Leitnera
za spoluúinkování sl. Cilky Šmídovy, lena Nár. divadla,

dne 22. bezna. Poad : Grieg : Sonáta E-mpll pro klavír.

DePAcqua : Vlašfovika a Proch : Variace (sl. Šmídová). Cho-
pin: Scherzo pro klavír. Donizetti: Scéna šílené z op. »Lucie«
(slena Šmjdova). Schubert-Taussig : Marche militaire. —
Kostelec Zevvený. Koncertvpv. sp. »Záboj« dne 16. bezna.
Dirig. Fr. Žoek. Z poadu : Škroup : Kde domov mj, smíš.
sbor. Bazin-Bendl : Kižáci na moi, smíš. sb. Vogner : Vzdory,
smíš. sb. s prv. orch. Vogner : Sousedská, smíš. sb. s prv.
orch. Vránek: Pijácký humor, muž. sb. Novotný. Libické
písn, smíš. sb. unisono s prv. — "Pelhimov. Zábavní
veer dam. sp. »Libuše« dne 22. bezna. Z poadu : Dvoák:
U ernéjio jezera a Na pástkách pro klavír 4 r. (sl. Hen-
nova^ a Žižkova). Bendi : Máj a Emingerová : Ukolébavka,
písn (sl. Fischerová). Gounod : Jarní píse, pro kídlovku
(p. Sachmann). Malát : Co v duši lidskou, Hartl : Na nebi plno
hvzdiek a Grieg: Tys láska má, písn (p. Morávek). Sme-
tana: Dvojzpvy z »Hubiky« a »Dalibora« (sl. Fischerová
a p. Morávek). Vymetal : Tak mnoho vcí, a Zpov (sleny
Fischerová a Komárková a pp. Fabian a Morávek). — "Písek.

11

Koncert pv.-hud. spolku »Gregora« dne 16. bezna. Dirig.

B. Jeremiáš. Poad : Chopin : Nocturno pro kontrabas

(p. V. Kuchyka). Kížkovsícý: Utonulá, muž. sb. Mozart:
Sonáta D-dur pro 2 klavíry. Novák : Jest veer a Weiss

:

Blaácké písn. Khodl : Vzpomínka, Wagner : Romance
z »Tannháusera« a Gabriel-Marie : La Cin<|uantaine pro
kontrabas. Vránek : Já jsem malý pacholíek, muž. sbor.

Gounod-Kuchynka : Fantasie z op. »Faust a Markétka « pro
kontrabas. Klavírní doprovod : pí Nešnrová a pp. ed. Fabian
a Morávek. — Žamberk. Hudební veer Zábavního spolku.
Dirig. J. Walter. Poad: Halík: Z prvotin, orch. Dupont:
Uherské písn pro klav. Bériot: Rondo pro 2 housle. Fili-

povský: Hudební kvty, orchestr.Malát : Dlouho mj Jeníku,
a Já jsem z Kutny Hory, smyc. kvartetto.

Dopisy.

Z "Pardubic. Zajímavý veer poskytla nám slena
Magda Dvoáková, jež dostavila se s celou kyticí nejkrás-

njších ísel svého písového repertoiru 15. bezna. Klasická

píse vymodelována je v jejím pednesu do nejjemnjších
náladových nuancí a má hluboký rys svérázné mluvy práv
tak u Schumanna a Schuberta jako u Mozarta, velké umní
italských mistr Jomellia a Pergolesa dýše z jejího zpvu
s vážným akcentem její výrazné deklamace, a eská píse
umlá zdvihá se v celé barvitosti své hudební dikce plasticky a
je autorem Vendler, Nedbal nebo Dvoák a lidová píse z kruhu
Libických zní tak bezstarostn a voln v jejím podání, jako

když eská dívka voln v pírod si zazpívá, slunci a lesm
vypravujíc stesky a radosti svého nitra. hváliti ryze hudební
kvality jejího zpvu, sonorní, hebký a pružný její mezzo-
sopran s jasnými výškami, bylo by zbyteno. Máme tak málo
píležitosti stopovati vývoj umní mladé pvkyn — na rozdíl

od Prahy — že úsudek mohl by býti vždy jen relativní,

z nahodilých premis získaný. Radji vdíme se za pkné
chvíle, jichž jsme byli úastni, bez pemítání, znamenají-li

pokrok i co jiného ješt vysplejšího, a rádi vzpomínáme.
Veer doplnil vkusnými klavírními pednesy pan K. Leitner,

zejména v Griegov E-moll sonát podailo se mu vytžiti

leckteré skryté hudební jádro. — Ješt dodatkem teba se

zmíniti o jednom z pedešlých koncert u nás, který zanechal
všude velmi nepkný dojem z píiny, o níž se pozdji
zmíním, akoli všichni upímn jsme páli nejlepšiho zdaru
podniku, jehož výtžek byl uren za píspvek k postavení
náhrobku mistru Zdeku Fibichovi. Program vybrán byl

vesms ze skladeb mistrových, a bohužel ne tak, aby dovedl
upoutaíi zájem obecenstva veškerého. Na p. : kdo není dobe
s Fibichem obeznámen, jen nesnadno dovede oceniti jeho
klavírní kvartet z E-moll

;
písn, jež velmi pkn a s dobrým

porozumním zpívala slena Formánková, docílily úspchu
stejn jako melodram »Stdrý den« pednesený pí Rohlíkovou
a sl. Prorokovou, a »Jarní romance« pro smíšený sbor spolk
»Ludmily« a »Pernštýna«, arie Absalonova z »Pádu Arkuna«
a Pemyslova ze »Šárky« (zpíval pan Kolá) a klavírní piecy

interpretované panem Ostrilem. V celku však scházela kon-
certu ona povznášející nálada, která všecky reflexe s ela
zahání a jen vybízí oddávati se cele slyšenému : pokazilo ji

slovo úvodní, které pronesl pan dr. Zdenk Nejedlý. Ten,
kdo oekával, že nastíní v nm objektivn povahu umní
Fibichova, k nmuž všichni patíme s pietou, že shrne v krátký

svj proslov ve struných rysech význam mistrv v eské
tvorb hudební, s nevolí odvrátil se, vida, jak jména Fibichova,

o nmž souborn nám íci nedovedl nieho, eník zneužívá

k posti annímu útoení na všecko hudební okolí a nejvíce

na tvorbu Dvoákovu. Nehledíme-li ani ktomu, jak malicherné

je to snažení, být prkopníkem, pedcházet cesty mistra rázu

Fibichova a mluvit pi tom bez píiny tak podráždným
tónem a eí formáln pro veejnost nevysplou, konstatovati

musíme, že tím Fibichovi pan dr. Nejedlý ani neprospl ani

neprospje u nás ani kde jinde, naopak jemu škodí a sebe
na útraty jeho neuiní slavným. K tomu schází mu velmi

mnoho a nejvíce jedna ze základních podmínek: skromnost
spojená s dstojností a vážností projevu, široký rozhled a

vle i schopnost oceovati po zásluze a ne jednostrann
všecky zjevy. -t>—
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Z Vídn. Slovanský zpváky spolek zdejší oslavoval

minulé soboty 8. bezna tyicátý rok svého trvání. Pi té

píležitosti, která vídeským upímn cítícím Cechm byla

skuteným svátkem, uspoádal velký koncert dstojný starého
kmene spolkových produkcí. Celá ada jmen slovanských
skladatel plnila bohatý program, v jehož orchestrální ást
uvázal se orchestr dvorní opery a ve vokální s ochotou do-
stavil se »Lumír«, a znamenitá jména uvedena byla mezi
umlci výkonnými a ídícími : mistr J. Nešvera pišel dirigovat

ouverturu k své opee »Lesní vzduch« a ze zvláštní pozor-
nosti ídil i orchestrový prvod »Serenády melancholické*
a »Valíku-Scherza« od ajkovského, jež pednesl mladý,
bohat hudebn nadaný virtuos Jaroslav Kocian, paní Berta
Foerstrová-Lautererová s uchvacující prostou poesií zpívala
skivání píse ze Smetanovy » Hubiky* a dr. Karel Krkl
pidružil se k ní jako pvec dovedný a dramaticky rouíino-

vaný. Vokální skladby vystídávaly slovanské národnosti,

byl tu Tovaovského mužský sbor »Vlasti«, Hubadovy slo-

vinské, Ljadova ruská, Mokranjacovy srbské národní písn

;

mužské sbory: Kadavého slovenský "Nitra«, Moniuszkv
polský »Kozák«, a dále Zajcova hrvatská hymna »Diži se iz

sna« a úchvatný Dvoákv »Hymnus«. Ve vzácné harmonii
stály vedle sebe nejlepší skladby slovanské a znly prostorou
velkého sálu hudební spolenosti, kterou naplnilo eské obe-
censtvo nadšené a uznalé spolu s mnoha píslušníky nme-
ckých kruh hudebních, kteí dospli k poznání, že nelze
pec jen tak zhola ignorovati eskou práci umleckou, zvlášt
když ona podává píležitost k mnohým zajímavým pozoro-
váním, kterých nemá ani nmecký hudebník ve Vídni na
zbyt. Zdailé umlecké uspoádání koncertu spoívalo v rukou
pana Adolfa Míška, lena orchestru dvorní opery, který svou
horlivostí zjednává si trvalé zásluhy o rst eského umní
bez okázalosti tichou a vytrvalou, ovšem též pracnou inností

:

Od dosažené mety tyiceti let pronésti pání, aby Zpvácký
spolek slovanský stoupal šastn výš, bylo by skoro zbyteno,
vždy jsme svdky jeho mohutnní a tužení v ohledu um-
leckém

;
pejeme mu tedy radji upímn, aby vždy zdar jej

provázel v jeho dležitém poslání. _k.

Rzné zprávy.

* Smetanv »Dalibor« proveden bude dle zprávy
»Echa muzycznego« ve Varšavském »teatrze Wielkim« v druhé
polovin bezna.

* Slena Vilma Hingstova, len mstské opery
plzeské, k úspchm svým na jevišti pidružila minulou
nedli nový v koncertní síni; zpívala Hátin part v lyrickém
intermezzu z nové opery Sudovy »Lešetínský ková«. ><Plzeské
Listy« pronášejí o výkonu jejím tento pochvalný posudek:
»Pkný její hlas, timbru ve hloubce neobyejn lahodného,
i precisnost slenina byly dílu Sudovu velmi na prospch.

«

»Plzeský Obzor« : »Slena také na koncertním podiu vynikla
lahodou a zvuností svého pkného hlasu, jakož i svým
solidním školením, kteréž dodává její výkonm cenu nevšední
precisnosti, spolehlivosti a bezpenosti.* — »Hlahol« vyzna-
menal slenu podáním drahocenného estného daru.

* Chicagský »The Violinist„« pinesl v jednom z po-
sledních ísel podobiznu známého echa pana Josefa Vilíma
a provází ji tmito slovy: »Ze pražská konservato mže
býti právem hrda na svoji snahu o povznesení houslového
umní, je patrno všem, kdo znají Kubejíka, Kociana, Ondíka
a de Sicarda, vesms žáky Otakara Ševíka, jenž zase byl
žákem A. Bennewitze v téže škole, jako byli jimi Zajíc,

Witek a náš chicagský houslista Josef Vilím. Bennewitz byl
hudebním otcem a ddem jich všech a je velmi pozoruhodno,
že všichni tito houslisté zaujímají vynikající místa jako virtuo-

sové nebo vysoká postavení v rzných zemích, kam byli

zanesli slávu pražské konservatoe. Je náhledem mnoha znalc,
že v Praze lze dojiti dokonalejšího vzdlání ve he houslové
nežli v Berlín nebo Paíži, což dlužno také piísti onomu
duchu snášenlivosti, který pipouští žáky z Nmecka, Francie,
Anglie, Itálie a jiných zemí.« V témže list teme též pkný
úsudek o Jaroslavu Kociánovi, k nmuž daly podnt jeho
koncerty v Londýn.

* Slena Marie Hausmannova složila státní zkoušku
*z klavíru, harmonie a djepisu hudby s vyznamenáním, si.

Arnoštka Bokova z týchž pedmt s prospchem
chvalitebným. Ob dámy jsou žakami hudebního ústavu
pana Bedicha Sequense. — Pan Jaroslav Bradá, uitel
z Radime u Jiína, složil státní zkoušku ze zpvu s chvali-

tebným prospchem.
* V Liberci provedena byla 6. bezna s velkým úsp-

chem »Die Brautwejbu ng«, komická opera kapelníka

Fr. Neumanna, rodem echa.
* Z Bayreuthu opravují zprávu L. Karpata v záležitosti

tajemné autobiografie Wagnerovy, kterou jsme
nedávno pinesli, v tom smyslu, že jde až do roku 1864

(nikoli 1861), že ti svazky byly tištny v Basileji a tvrtý

v Bayreuthu (nikoli všechny v Luzernu) a to ve tinácti vý-

tiscích (nikoli tech).

Výkaz koncertu boly Beranové ve prospch
náhrobku Fibichova.

Hrubý píjem u knihkupc a pokladny K 90"—

Subskribovali : Pp. : Bedich princ z Lobkovic K 10,

Jaroslav princ z Lobkovic K 10, Bohuslav hr.

z Kolovrat K 200, Hanuš hr. z Kolovrat K 50,

Artuš hr. Aichelburg K 100, baron z Hochin-
fels K 20, námstek starosty E. Neubert K 10,

úhrnem » 400"

Subskribcí lístky zakoupili: J. E. pan místodržitel

hr. Coudenhove K 15, J. J. Jií kníže z Lobkovic

K 15, p. dr. V. Fri K 10, úhrnem » 40'—

LJhrnný píjem . . K 530 -—
Úhrnný výdaj . > 395"—

Zbytek . . . . K 145 —
Výlohy kryje sl. koncertistka » 255'—
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:

O Wagnerovi.*)

Wagnerovi teba piznati, že stvoil nový um-
lecký druh. Ale bylo to mocným pepínáním, když

hudební drama stavl pak jako umlecké dílo vbec,

vedle nhož nemlo by žádné jiné z njakého jiného

druhu žádné oprávnnosti. V tom byl jeden ze zá-

kladních omyl Wagnerových, o který se Nietzsche

s ním vrn sdílel. Dnes snad i nejnadšenjší stou-

penci Bayreuthu uvésti mohou tento názor na skrov-

njší míru. Naproti skutenostem velikého rozkvtu

apollinské kultury soudobé byly by takové pehnané

názory absurdními.

Již roku 1849 pokoušel se Wagner své » souborné

dílo umlecké« uvésti v pímý vztah k ecké tragedii,

jejíž bezprostedním pokraovatelem se cítil. Pro celou

mezi tím ležící dobu chtl nechati v platnosti jen

ojedinlá roztíštná umní, jichž rozstíklé paprsky se

shromáždily teprve v jeho jednotném díle umleckém.

On cítil se povolaným stvoiti nmeckému lidu zase

kulturu hudebním dramatem, jehož svatý Gral je v Bay-

reuth. Pomime toho, na kolik Wagnerovi vzešlo po-

rozumní pro eckou tragedii ; v každém pípad ne-

sledoval jejího vývoje objektivn, nýbrž vykládal ji ve

smyslu spleti dramatu s hudbou. Drama, jak on je

pojímal, bylo ješt daleko za Aischylem v minulosti,

ano sahalo až do kultu Dionysova. Dionysské mystérie

znal Wagner dobe a bylo již zkoumáno, jak siln

svým pojímáním dramatu zabarvil filologické nálezy

Nietzschovy. O dionysském problému asi asto bylo

mezi nimi obma hovoeno, nežli byl konen ustálen

v » Zrození tragedie «.

V íši umní jsou možný mnohé synthesy a všickni

praví umlci najdou tam místo, aniž musí kídla svého

genia píliš dáti si pistihovati normami esthetiky.

V té íši zela až do Wagnera mezera. Wagner ji za-

plnil. Nikdo nebude mu pro jeho dílo upírati vdku
a úcty. Ze však s vystavením té budovy všechna ostatní

umní mla býti zbavena trnu, státi se služkami hudeb-

ního dramatu, tomu nelze dobroeili.

*) Ukázka z knihy »Nietzsches Ásthetik* (str. 111 a nn.),

o níž zpráva podává se v rubrice »Nové hudebniny a knihy«.

V oboru dramatických umní je tolik odstín a

odstupnní jako v oboru hudebních umní. Jeden

takový odstín stvoil Wagner na pd do té doby

neutrální. Ale pro odtud mají všechna jiná umní
býti zbavena své držby?

Drama pohybuje se mezi Shakespearem a Maeter-

linckem. Nejinak hudba. Od dramatu podle úastenství

dramatické básn a podle pevahy hudby její jdou nej-

jémnjší pechody k hudb samé. Proto však musí pece

slovnímu dramatu jeho plné právo býti zachováno

naproti dramatu tónovému. Ani klasická dramata nejsou

uznána od Wagnera za pravá dramata. Nazývá je

pohrdav — »sentenními dramaty « — se stanoviska

kivého pojmu tragedie, na nmž lpl jako hudebník

a skladatel. Pro » básníka tón« nemlo ovšem drama

bez hudby ceny nižádné. Vyvinutý dialog slovního

dramatu vyluuje však hudbu. Naproti tomu již sbory

v »Nevst messinské« žádají hudbu. Jako zpívané

sbory psobily by hloubji nežli jako mluvené.

V hudebním dramat hudba doprovází text, illu-

struje jednání, jemuž je adekvátní. Stejné zdraznní

a vypracování hudby a dramatu vyžaduje však také

kentaura-umlce. A v nej lepším pípad je to polo-

viní hudebník a poloviní dramatik. Již pedem pi

tom visí nad umlcem nebezpeenství, že z toho nevyjde

nic celkového, žádná dobrá, žádná celistvá hudba

a žádné dobré, žádné celistvé drama. Nebo co umní
rozlouilo, to nemá Wagner chtíti zase slepiti. S nej-

menším silnjším zdraznním hudby blíží se již opera.

Skladatel nabývá pevahy nad básníkem. Pirozen ne-

podškrtává již dj, nýbrž podškrtává svoji hudbu. Arie

a recitativy zase se vynoují. Ješt o krok dále a hudba

osvobozuje se v oratoriu a ve mši z dramatických

závor. Ješt jeden — a zúplna se emancipovala v sym-

fonii. Kdežto až dosud v ní mly vrch city a vášn,

nabývá nyní absolutního exaktního rázu, podle mathe-

matických pomr a vztah staví nyní svoji budovu.

V tom kraji splývají rythmus, melodie a harmonie

s polyfonií. Tu teprvé zaínají pravé radosti a požitky

znalce hudby. Mžeme dobe Hanslickovu pknému
slovu rozumti tak, že laik tím více cítí, ím se stává

hudba dramatitjší. Naproti všem cizorodým citovým

pretensím, které vycházejí z dramatické hudby, musí

býti plné právo zachováno samostatné hudební kráse.
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Vztahy, ve které mže vejiti dramaticky zbarvená hudba

k ostatnímu svtu, nemá se potísovati hudba abso-

lutní. Každý jinaký obsah znamená pro ni nákazu.

Nemže také jiti o stupe, v jakém by bylo teba oba

živly smísiti. Tento požadavek zavání Schopenhauerem.

Hudební esthetika se zabývá nejvlastnjšími city a ped-

stavami svého oboru smyslového a jejich kombinacemi

a niím jiným. Práv dramatickému živlu inil Wagner

tolik ústupk, že skoro proto na hudbu zapomnl.

Hranice její posunul hluboko až do dramatického

a tragického.

» Souborné dílo umlecké « je tedy v nejlepším

pípad ne zcela námitek prostý produkt splynutí dvou

umleckých druh. Pi tom výtvarné umní již zpedu

stojí stranou a vzdává se toho, aby jen tvoilo kulisy.

Vbec nejsou pi nm umní stejnocenná. S výtvarným

umním má zárove také býti vylouena architektura.

Plastice a malíství nerozuml Wagner hudebník pranic

— jak by byl jinak mohl snížiti sochae na regisseura,

který by mu ml vyhledávati krásné lidi, malíe na

dekoratéra kulis a garderobiéra, který by ve svých

volných chvílích ml navrhovati krásné veduty a krajiny

k scénickému úinu? V íši »apollinského« umní
nebyl Wagner doma, tebas byl dosti obratný, že tolik

pro sebe zabavil, kolik pro své úely mohl potebovati

;

ale toho bylo velmi málo a v tom málu vidl již

Wagner vyerpánu celou platnost velikého oboru umní.

Z ostatních umní vcházejí jen hudba, drama a mimika

s pantomimikou do »souborného díla umleckého«.

Není pochyby, že umní herecké v celku, který domnívá

se Wagner podávati, zaujímá dominující úlohu, s ním

je ve vztahu scénický rozvoj, scénická vise, která

v umleckých koncepcích Wagnerových vždy stála

v popedí. Za ní co do významu jde slovo, drama-

tický dj, teprve ve tetí ad druží se hudba k » soubor-

nému svazu «. Ale co se stává pak v tomto spojení

z jednotlivých umn? Všechny jsou poškozovány,

umenšovány, zohybány na prospch zamýšleného celko-

vého úinu. Na konec je pvec hudebního dramatu

od herce pravého dramatu tak vzdálen, jako virtuos

opery od onoho samého.

Celé to klubko nedorozumní souká se z kivého

pojímání esthetického požitku. Wagner byl tak jedno-

stranný, že si nedovedl mysliti jiného umleckého
požitku nežli požitek svých hudebních dramat. Své

dílo hypostasoval za esthetický spasný všelék ; t. j.

zneuznával podstatu esthetického požitku zpsobem
neblahým. Tento, v dležitém splynutí s nazíraným

nebo vbec vnímavým umleckým dílem, dopouští

vždy vznik pocitu celistvého umní, v jehož požitku

je lovk za jedno se svtem krásou oslunným. Každé

pravé umlecké dílo má ten úinek. Wagner omezil

jej na své hudební drama, v kteréž jednostrannosti

ješt byl utvrzen Schopenhauerovou metafysikou. Kde

však je esthetický cit, tam je umní; kde umlecky
cítíce noíme se v njaký objekt, tam je celkové dílo

umlecké. Esthetický cit nepotebuje k tomu žádného

velkého aparátu. Je-li na snad, jsou zde také umlecké

dojmy. Kdo ve svém svt esthetických cit dává

pednost jednoduchosti, mohl by Wagnerovo » souborné

dílo umlecké « v pomru k svým požitkm nazvati

barbarským pepychem.

Zatím co Nietzsche již dávno odrostl Schopen-

hauerov filosofii, dovedl Wagner kult nirvány v » Par-

sifalu* k nejvyššímu umleckému výrazu. Siegfried -

to byl lovk pirozený, prostý všech konvenních lží.

V Parsifalu však budhistická morálka soucitu navlékla

se do katolických rouch. Co bylo umlci Nietzschovi

do té morálky? Wagner nebyl ryzá renaissanní povaha,

neml v sob žádného pohanského ducha; on byl

spíše pozdním potomkem reformace. Hustá kesanská

mravní krev vždy proudila v jeho žilách. V Parsifalu

stal se dokonce katolickým.

Rozluka Nietzschova od Wagnera spoívá na jeho

rostoucím poznání nedostatk a nedokonalostí Wagnero-

vých. ím mén byl Nietzsche naklonn obtovati se

za ty pochybné vci, ím více se blížil vd, klasickému

dramatu, epice, ím více »apollinským« bylo jeho

nazírání na svt, tím více ukájel své hudební poteby

v istém nápoji absolutní hudby. Tam mohl vnímati

formu, modliti se k úmrnosti, kterýchžto vlastností

ve Wagnerové hudebním dramat tžce postrádal.

eská Filharmonie.
(Z kruh abonentních.)

V postním období » eská Filharmonie « na místech,

kde 15. íjna m. r. poprvé pedstavila se obecenstvu,

absolvovala svj stý koncert. Takovéto jubileum u jiných

orchestr, majících svou stabilitu, nepatí k úkazm
zvláštním, ježto ne neastým : umlecká korporace od-

kázaná na výdlky z ustaviného koncertování mže si

ho dopáti snad tikráte do roka. Ale pro náš mladý
orchestr znamenalo šastné petrvání jedné saisony a

k tomuto momentu nelze nenavázati úvahu, jak dalece

» eská Filharmonie « má nadje na udržení se v bu-

doucnu, jehož z plna srdce peje si každý, komu nejsou

lhostejný výsledky hudebního ruchu našeho, které do-

padaly vždy spoe, pokud odkazováni jsme byli co do
spoluinnosti orchestru na milost a nemilost divadla.

Souasn s oslavovaným stým koncertem velmi

nepíznivé zprávy dostaly se na veejnost o finanním
stavu >eské Filharmonie«. Prý nemohla již za bezen
lenm vyplacena býti smluvená gáže, nkteí lenové
utekli od praporu, jiní ohlížejí se po zamstnání jinde

a pod. Teba nebyly vyvráceny úedn tyto zvsti

publicisticky šíené, nepikládáme jim do poslední
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písmeny víry. Orchestr je dosud pohromad, poádá
abonentní i populární koncerty, ohlašuje delší tournée

po Rusku — o faktickém rozkladu sám nedává tudíž

nijakých známek.

Bylo by však na podiv, kdyby krise doasn za-

žehnaná v krátké dob nepropukla na novo. Pes dar,

který » eská Filharmonie* oekává od Jana Kubelíka

po jeho návratu z Ameriky, postaví se jí v cestu pe-
kážka — letní doby, nejchoulostivjší bod, okolo nhož
otáela se po dlouhá léta existenní otázka berlínského

filharmonického orchestru, než ji s úspchem rozešil

skvlý engagement v moských lázních Scheveninkách

u Haagu po kritický as roní od poátku ervna do
konce záí.

»Být i nebýt?* —
v
tuto otázku Hamletovu musí

si pedkládati již dnes » eská Filharmonie« ve form

:

» Rozejít se pes prázdniny a pak opt se sejít — nebo
se nesejít vbec ?« Za pl roku budeme slyšeti od-

pov na otázku tuto — bu katastrofa bude hotovou

vcí, nebo » eská Filharmonie« pustí se do nové

saisony. V prvém pípad bude kritisována její minulost,

v druhém vyslovována budou pání, jichž splnním
teprve » eská Filharmonie « stala by se vskutku platným

initelem v organisaci našeho hudebního života.

Že se jím nestala hned v první saison, ne-

mže jí býti zazlíváno. Rychlý vznik, starosti o hmotný
základ, nedostatek ba nemožnost pevného plánu pod-

miovaly pochopitelnou pekotnost a zmatenost ve

spolkové innosti prvního roku. Ve všem tom bylo

mhoueno shovívav oko. Nepopiratelné chyby byly

taktn umlovány, jen aby niím nebylo pracováno na

škodu vci, a to i tehdy, když by otevené piznání
.jich bylo bývalo na zejmý umlecký prospch celé

instituce.

Proto dvojnásob musilo pekvapiti, že » eská
Filharmonie « zpsobem nevdným dopála ve svých

officielních projevech místa inkriminacím, jež vmeteny
byly ve tvá mstu Praze, abonentním kruhm a kritice,

jakožto nedostateným prý podporovatelm snah dle-
žitého spolku.

Pravda, subvence, kterou královské msto obmyslilo
»eskou Filharmonii «, byla nepatrná. Ale, kdo uváží,

kolik bemen musí nésti na svých bedrech první eská
veleobec, aby dostála nesetným hospodáským úkolm
až dosud nedostaten nebo vbec ne od ní ešeným,
nepope, že podporovati takové speciální zájmy, dotý-

kající se veškerosti jen v malém procentu, jako je

udržování samostatného orchestru, náleží k jejím úkolm
spíše estným, které mají a musí býti vyizovány teprve

po neúprosn nutných. Titulem právním byla by pro

obsáhlejší podporu užitenost spolku co do jeho

innosti umní hudební popularisující. Ale tu opt je

sporno, zda t. zv. populární koncerty pi stolech pomá-
hají znalost hudby šíiti v kruzích nemajetných, kterým
píliš vysoké vstupné velkých koncert iní tyto ne-

pístupnými?

V cizin se tímto zpsobem vskutku pomáhá
vniknutí umní do širokých kruh obecenstva. emeslník,
malý živnostník, nižší úedník a jiný píslušník stavu

t. zv. » drobných lidí« za nízké vstupné a malý poplatek

garderobní zažije v dobrém provedení koncert z vyni-

kajících dl svtové literatury, který netrvá nikdy déle

než dv hodiny. V takových koncertech podium i audi-

torium liší se od elitních produkcí pouze toilletou

a praktickým zízením, že návštvník bez etiketních

pedpis mže pohodln se usaditi u stolu a po denní

námaze, je-li mu libo — tedy bez donucení — osvžit

se íškou piva. Podavatel oberstvení má tu tudíž

k návštvníku postavení ryze reservní, na pípadné
zavolání odkázané. Je pouhým nájemcem výepnictví

v koncertní síni trpným.

Jinak u nás. Ponvadž hostinský je pánem v sále,

udílejícím koncesi k provozování hudby, je jeho snahou
zjednati si populárním koncertem co nejilejší odbyt

viktualií. K vli nmu protahuje se koncert na dobu
ty hodin a kdo se nechce za ten as vystavovati

nepívtivým pohledm íšnictva a u soused zjednati

si prestige špinavce, musí na útratu disponovati v kapsái

obnosem aspo trojnásobným oproti onomu, jejž vydá
za vstupné a jiné poplatky vedlejší. Že pak, když tyry
holby plzeského moku uvádjí v jiný stav mysle

hrá i poslucha, podávání a posuzování umní
nestojí oproti sob v pomru normáln — stízlivém,

je na bíledni.

Má-li se tudíž domáhati » eská Filharmonie* neho
na král. hlavním mstu Praze a pedmstích jeho, je to

pedevším vykázání bezplatn použitelných místností,

v nichž padly by ohledy na prospch hostinského

živnostníka a tendence popularisující nabyla by významu
praktického vzhledem ke kruhm opravdu nezámožným.
Dnes, jak se vci mají, veerní koncerty pi stolech se

svými dlouhými pausami a vynucovanými závazky

k oberstvování se jídlem a pitím mají kontingent

navštvovatelstva rekrutován i z kruh zámožnjších,

a není proto divu, neliší-li se v niem od abonentních,

že jsou nebezpenými konkurenty tmto.

Výslovné úední doznání, že » eská Filharmonie*

musí vždy dopláceti na abonentní koncerty v Rudolfin,
je úkazem smutným, ale vedle eeného i z jiných

dvod nikoli nevysvtlitelným. Loský cyklus koncert
pod vedením Nedbalovým tšil se neobyejn etnému
úastenství — jež letos mohlo ješt stoupnouti a jist

by za normálních pomr bylo dostouplo výše, jaké

se tší od let již naše koncerty komorní — a slušnou
ástkou zvýšilo základní jmní pensijního fondu spol-

kového. Sotva utvoený kmen obecenstva rozbil však

nynjší pedseda známým svým listopadovým krokem,
ale nový získati koncertm filharmonickým nepodailo
se mu. Pi labilnosti celé instituce leckdo se domníval,

že » eská Filharmonie « vezme díve za své, než bude
moci absolvovati ohlášených osm koncert, kdo pak
pochyb tchto byl dalek, váhal hlavn proto, ponvadž
návštvník pedplácí se na uritý program, ne na
prkénko, na kterém bude po osm veer sedti. O tako-

vém programu se v subskripním pozvání ani nehleslo.

Jen devt dirigent (pro osm koncert
!)
bylo oznámeno :

Grieg ( ! ), Saint-Sans ( ! ), Rimskij-Korsakov, Mahler,

Schalk, Loewe, Dvoák, Vinogradskij, Nedbal a Kazanli.

Z nich všech pouze dva posléze uvedení došli na
adu — a tm ovšem pešla pro podruhé chuf, když
nevidli ped sebou ve zkouškách nikdy orchestr kom-
pletní, nýbrž pokaždé jiné tváe u smyc a jednou
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pracovati musili bez druhého klarinetu, jindy se dvma (!)

violoncelly proti šesti kontrabassm ! Umlecké vnitní

disciplin takové úkazy vydávají prapodivné svdectví.

Z dlouhé ady pislíbených sólist zstala » eská
Filharmonie« až na jedinou výjimku všechny dlužna

a tím nemálo pipravila se o svj kredit u obecenstva.

Že za tyto nedodržené sliby byl nedostateným
surrogátem p. L. V. elanský, jenž ze sedmi dirigent

pro dalších šest koncert ve tyech z nich dosadil

Saint-Sansa, Griega, ímského-Korsakova a Dvoáka,
je pece zjevno. Nám je sice jedno, kdo stojí u pultu,

jen vykonává-li dobe svou úlohu a zásadn dá-

váme pednost jednot dirigenta ped stídáním se s ji-

nými. Pan elanský vyhovuje ve vcech moderních

(zvlášt tch, jež jsme od nkoho jiného dosud nesly-

šeli), ale již pro klassickou hudbu schází mu znalost

tradice. Proto je na míst v populárních koncertech,

ale ízení abonentních koncert ml by se zíkati

na prospch více imponující autority už z praktických

ohled, aby všechny produkce » eské Filharmonie

«

bez rozdílu nebyly v tchže rukou. Také v jiných

mstech setel by se všechen lesk z koncert elitních,

kdyby pi nich s týmž orchestrem nevystídal ebíka
Nikisch a Singera Richard Strauss v Berlín nebo
Hauseggera Weingartner v Mnichov.

Akoli nad své síly vymezil si pan elanský
periferii svých psobností, kterou bude nutno, udrží-li

se » eská Filharmonie« na živu, pípadn restringo-

vati, nebylo proti nmu od kritiky z opportunních

ohled na celek vystoupeno ani jediným škrtem péra.

Že ovšem musily býti odsouzeny takové dilettantské

pokusy, jako všelijak improvisovaný prvod orchestru

k národní písni, uzná každý seriosní posuzovatel. Je

vru žádoucno, aby tyto opravdu »bezdvodné expe-

rimenty », jaké pan elanský chtl vidti ve Wein-
gartnerových retuších Smetanovy » Vltavy «, nedoznávaly

v zájmu dobré umlecké povsti » eské Filharmonie«

rozmnožování dalšími, jako oním, když orchestr hraje

Smetanu a Dvoáka bez dirigenta. Za diplomatitjšího

byli bychom pece pokládali p. ejanského, než aby

dokazoval ad oculos, že je vlastn u «eské Filharmonie*

initelem zcela zbyteným.*)

Nové hudebniny a knihy.

Julius Zeitler : Nietzsches Ásthetik. (Nákladem H. See-

manna nást. V Lipsku 1900.) Str. 308.

Zeitlerova kniha obrátila na rub zjev posledního velkého

nmeckého filosofa, na místo, které ve filosofické kritice

zaujímala jeho ethika, postavila esthetiku. Zajisté právem

ukazuje na umlecké kvality v díle Nietzschov a opírá se

drazn tomu, aby v Nietzschovi spatován byl jen ethik,

hlasatel »morálky pán«, »filosofie pomocí kladiva« ; že

poprvé nakreslil obraz jeho esthetiky v celém vývoji a pe-

rodných zmnách, který u kritik Nietzschových byl a dosud

*) Redakním spracováním podáváme tu nkolik my-
šlének úinného podporovatele »eské Filharmonie*, jsouce

pesvdeni, že vycházejí z úmysl dležitému spolku dojista

prospšných..

je docela ve stínu jeho vývoje ethického, i podle Nietzschova

názvosloví: vývoje vdeckého, zásluhou piísti sluší Zeit-

lerovi.

Ve sloupcích hudebního listu mžeme se pirozen
dotknouti jen píbuzných stránek dkladné knihy a to je

práv velký problém nietzschovsko-wagnerovský. Autor mluvi

o nm nejšíe v první ásti své knihy rozdlené podle vývo-

jových period ve tré (Metafysická esthetika ; Kritická esthe-

tika i psychologie umní
;

Fysiologická esthetika) a v dal-

ších stopuje pouze jeho ozvny a ohlasy v tískách aforismu

neb píkrých polemických formulích protiwagnerovských. Není

sice ani dnes ješt rozešení jeho úplné, ale podává již

mnohé svtlo do labyrintu psychologických i osobních záhad

pomru Nietzschova k Wagnerovi a zvlášt dobe vždy

konstatuje, že odvrat Nietzschv od Wagnera, o jehož pí-

inách prozatím jen z díla samého lze shledávati objektivn

doklady, dokud bayreuthský archiv neoteve se šetrnému

studiu osobního styku a korrespondence obou súastnných
stran, nebyl nco vrtošivého, nahodilého a rozmarného, jak

snadno bylo lze tvrditi, dokud pozstalost Nietzschova nebyla

publikována, nýbrž jediným možným výsledkem vlastního

Nietzschova vývoje. Od dualismu »dionysského« a »apollin-

ského«, kterým poíná »Die Gebuit der Tragedie aus dem
Geiste der Musik*, až po spis »Nietzsche contra Wagner«
jediný vývojový oblouk se klene zcela zaklínný ve všech

svých lenech. Zeitler vhodn ukazuje, jak pedzvsti roz-

chodu míhají se již roku 1872 a 1874, tedy bezprostedn

po koncepci theorie tragédie, v níž byl Nietzsche zcela

ovládán Wagnerovým názorem na eckou tragédii a ecko
(ale názorem z velké ásti kivým, znásilujícím a pro sebe

zabarvujícím fakta djinná: že ecká tragédie Aischylova

a Sofoklova byla »souborným dílem umleckým*, jež rozkrušil

Euripides, aby Wagner v nové dob vysoko vyzdvihl jeho

štít jako svtlo nové kultury), a dávno ped nadšeným tvrtým

z »Nevasných pozorování« nadepsaným »Wagner v Bay-

reuth«. Jsou to známky Nietzschovy dosplosti, která na-

stupuje v druhé »kritické« period, zbavujíc se mystického

roucha kultu genia, aby apollinský názor na umní ve tetí,

»fysiologické« zamnila za hedonistický, jehož projev je

nám zachován ve spise »Pípad Wagnerv« zárove s »pí-

padem Bizetovým*.*)

Není mi bohužel možno • pouštti se zde do podrob-

njšího rozboru Zeitlerova ešení oznaeného problému

;

nemohl bych se vyhnouti abstraktním kategoriím, filosofické

kritice, která by nemnohé zajímala v kruhu tená. Jen

k tomu bych chtl ješt ukázati, jak nelze se v poslední

kapitole dnešní hudební esthetiky obejiti beze zmínky

o Nietzschovi práv tak jako o Schopenhauerovi nebo

Wagnerovi. Tato trojice nesmírn zajímavá je vdným
pedmtem studia a jestliže Zeitler jen neetnými odkazy

uchyluje se ve své knize k obma Nietzschovým mistrm, dává

tím práv více tenái svému popud, aby šel k tm pramenm,

*) Dnes ovšem i my víme, že vyvýšení »Carmeny«
u Nietzscha nebylo opravdové. Nyní, kdy Peter Gast a dr.

Arthur Seidl poali se záslužným vydáním sebraných dopis
Nietzschových (I. V Berlín a Lipsku 1900 u Schustera
a Loefflera), máme pro to doklad v 26. dopise adresovaném
dru Karlu Fuchsovi 27. prosince 1888: »To, co pravím
o Bizetovi, nesmíte bráti vážn: pro toho, jaký ja jsem,

Bizet neznamená tisíckrát nic. Ale jako ironická antithesa

proti Wagnerovi psobí to velmi siln : bylof by nechutností,

která by sob hledala rovných, kdybych snad byl chtl vy-

cházeti od chvály Beethovena.*



11 7

z nichž pil nešastný filosof. Dokud nebude míti literatura knihy,

která by si obrala pedmtem studium tch tí vynikajících

zjev v jejich souvislosti, budeme nuceni aspo v pípad
Nietzschov asto viaceti se ke knize Zeitlerov jako vdí
niti, pi Schopenhauerovi a Wagnerovi odkázáni jsouce na

originální práce jejich a to tím spíše, ím více jednak kritika

wagnerismu nabývá pdy (srov. »Strauss contra Wagner*

od dra Ericha Urbana, o kteréž polemické brožue zde bylo

referováno v ísle 11), jednak ve Wagnerovské obci samé

setkáváme se s podivnými výstelky mnohomluvnosti a ne-

smyslné vynalézavosti, o emž nkdy píšt bude nám pojed-

nán' v jiné souvislosti. Vzájemné vztahy velké trojice a výklady

jejich zaínají se již velmi povážliv zasypávati nekritickým

hudebn-filologickým haraburdím nejen v nmeckých hudeb-

ních kruzích, nýbrž i u nás. z.

Nové nmecké divadlo.

Pi posledním inscenování Wagnerovy tetralogie ve

dnech 15., 16., 19. a 21. bezna upoutal k sob pozornost

Wotan-Poutník bayreuthského barytonisty Theodora Bertrama,

o jehož vystoupení v posledním filharmonickém koncert

zmínka se již stala. Ze po stránce pvecké a ryze hudební

výkon jeho bude jedním z nejlepších, jež si lze ve Wagne-
rové hudebním dramat mysleti, zaruilo pedem jeho úa-
stenství v loské bayreutské slavnostní kampani ; více zvda-
vosti vzbuzovala asi otázka, jak pedstavuje Bertram

vládce Walhally. To, co výborný umlec podává ve svém
Wotanovi, odpovídá tak vzácn pedstavám našim a intencím

Wagnerovým, že dávno již netšil nás takový soulad. Rozpor

mezi zamýšleným a úinným nedostavuje se ani na okamžik,

nebo umlec ovládá svoji úlohu dokonale. Robustní postava

jeho se svou malou hybností dociluje zvláštního dojmu tžké
síly a malomocnosti zárove ; v krásném a mohutném hlase

jeho skrývá se tolik odstín, že jim zcela staí na stlumoení

bohatého a rozmanitého výrazu žádostmi zmítaného a týra-

ného boha ; v pevných liniích rýsuje se v jeho podání celý

prbh svtového dramatu »Prstenu Nibelungova*, nebo on

je skuteným, nikoli jen ureným rekem a osou jeho.

Pvodn jedním hostem vyzdobené pedstavení »Wal-

kýry« pro indisposici výborné pedstavitelky titulní role paní

Fránklové-Clausové dostalo druhého hosta v paní Bertra-

mové-Oldenové ; zaskoení to pineslo nám sice novou zná-

most, ale mén požitku, který dostavil se zas teprve v ná-

sledujících veerech s Brunhildou domácí scény. š.

Koncerty.

Jarní koncert pražské konservatoe, vyhražený staré

budov stavovského i nyní královského zemského nmeckého
divadla na 24. bezen, byl novým dokladem, jak byste dovede

prof. Knittl sdružiti dva dležité a pro ústavní produkci smro-

datné zájmy v uchystaných programech: umlecký a peda-

gogický. Stejnomrná rozloha mezi zástupnictvím solidních

základ výchovných spoívajících ve vdné pd starší tvorby

a mezi moderními produkty nové hudební kultury, máme-li

zení k dlidlm historickým, zdá se býti v základním plánu

Knittlov. Tentokrát uvedl v ele Cherubiniho ouverturu

k »Medeji«, mladší nežli onehdejší pedehra k »Lodoisce«,

kterou na poad posledního populárního koncertu dal prof.

Trneek. Rok 1797 a Paíž poprvé slyšely ty tóny, které

uvádly na scénu dílo na danou dobu vysoce vysplé, ne-

zíkající se výhod dramatické reformy Gluckovy a instru-

mentan tžící z vlastního i dobového vývoje, jak zase

srovnání s » Lodoiskou « by pesvdiv mohlo doložiti.

Ouvertura má všechny kvality celého díla, ba ani nezapírá

mnohdy vztah svj k tvorb Mozartov, což zase ad oculos

nebo spíše ad aures demonstrováno bylo Mozartovou paíž-

skou symfonií, tívtou z D-dur (souborného vydání ís. 31,

Kochl. seznamu . 297), která poprvé provedena v »Concerts

spirituels« Jeana Le Grosa 1778, s pozoruhodným zaátkem

tetí vty (allegrové), dynamickou finessou v houslích, po

nichž teprvé vstoupí celý orchestr — kteráž vynesla svým

vtipem skladateli píznivé pijetí jeho práce, jak se v dopise

mladého Mozarta dom i se známým místem o zmrzlin

v Palais Royal podnes mžeme pesvditi.

Mezi Cherubinim a Mozartem umístn byl Beethoven

houslovým koncertem z D-dur (op. 61), poprvé hraným

houslistou elementem 23. prosince 1806, tedy ped prove-

dením tvrté symfonie z B-dur, s níž jej nalézáme v obsa-

hovém spojení zraícím se zejména v jeho první vt
romanticky — ale jen lehce — zabarvené. Po skvlém výkonu

Františka Ondíka, který v témže koncert nedávno uchvátil

mistrným jeho podáním, ml žák Ševíkovy školy pan Hanuš

Lange u nás tžkou posici. K jeho chvále budiž vyteno,

že petžkého úkolu, který žádá si celého muže a celého

umlce, podjal se s technicky pknou pípravou a že jeho

tón má nábh k mužné jadrnosti a tím zakrývá nedostatek

pravé krásy a zlatého pelu, které ml ukázati v larghettu,

a ohn, kterým ml zaplaviti finále. Vbec byla to ukázka

dobrého školení a to v koncert hudebního ústavu platit

má nejvíce.

V závru ml koncert ješt Weberovu ouverturu k »Pre-

ciose«, zajímavou nejen svým vznikem bezprostedn po

komposici »arostelce < a svou prkopnickou úlohou, kterou

bezdky této opee vykonala na jae roku 1821 o ti msíce

byvši provedena díve, nýbrž i svým faktickým zahájením

nmeckého romantismu, kterýž tu pod iouchem španlského

cikánského koloritu jen prosvítaje s plným vdomým vy-

stoupil v tvorb Weberov již v díle pedchozím.

Za výborného vedení prof. Knittla nemohl býti úspch

provedení všech skladeb jiný než zdailý ; v jeho interpretaci

je svžest a síla, kterou bychom marn hledali u dirigent

mladších, a oni vládnou nad orchestrálním sborem stálejším

a zkušenjším, a také zvláštní poutavá pizpsobivost, která

vždy iní pednes jednotným a což vzácnjší : slohovým.
Z.

Zprávy spolkové.

Kladenská Filharmonie poádala dne 9. bezna
první svj koncert, jenž vydail se nad oekávání pízniv.
Bylo vidt, že snaha dirigenta i hudebník spla za um-
leckou úrovní a že po ase, až se hudebníci sehrají, bude
toto ochestrální sdružení plniti jak náleží svou úlohu. Po
koncertu gratulovali p. dirigentu a lenm orchestru k pk-
nému výsledku p. starosta okresu a msta dr. Jar. Hruška,

okresní hejtman Hatlák a jiní vynikající hodnostái i pátelé

hudby.

Zpváky spolek „Moravan" v Kromíži roze-

slal ped krátkou dobou výroní zprávu o své innosti za

minulý 39. roník svého psobení. Proítáme-li ty první

stránky obsáhlé knížky, v nichž obsažena je zpráva jednatel-

ská, s upímnou radostí zastavíme se pi chronologickém
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výtu všech výkon spolkových u tch struných, skromných
a proto práv sympatických dat o koncertním ruchu krom-
ížském, v nmž nejpatrnji a také nejvíce blahodárn jevila

se pozoruhodná souinnost všech dležitých initel hudeb-
ního života. A mezi nimi »Moravan« zaujímá místo nejvíce
exponované. Zpráva sama uvádí se slovy, které lze poklá-
dán' za anticipující resumé: »Nikdy snad nemohl se Kromíž
vykázati takovou adou hudebních událostí, nikdy snad
obecenstvo z msta a okolí nepineslo hudebnímu umní
tolik obtí hmotných, jako v roce práv uplynulém. Koncert
za koncertem a všecky seriosní! Jest to milý zjev, jenž
svdí o pokraující hudební výchov našeho lidu, jemuž
se umní stává potebou. « A »Moravan« skoro ve všech se

úastnil nebo aspo ruku pomocnou podal nebo je podnítil.

teme celou adu : koncerty eského Tria, p. H. Laška,
Paížského odboru plzeského »Hlaholu«, eského kvartetta,

Jana Kubelíka, Em. Ondíka, dva koncerty eské Fiharmonie,
k nimž druží se oba ádné koncerty »Moravana«, jarní a
podzimní se zajímavými programy, jež svdí o pelivém
pstní hudby a zpvu spolkového. K obma koncertm
eské Filharmonie zajímavou poznámku nalézáme ve zpráv
jednatelské, která autentickostí svojí má obzvláštní váhu
i pro pražské obecenstvo. teme: »Ponvadž následujícího
dne (po koncertu vnovaném oslav 60. narozenin mistra
dra Antonína Dvoáka) bylo dirigentu p. O. Nedbalovi pro
neodkladnou píinu z Kromíže odjeti, byl povolán
k ízení druhého koncertu editel eské Filharmonie pan
L. V. elanský, a ponvadž pijíždí vlak do, Kromíže o nco
pozdji, ídil první íslo programu len eské Filharmonie
p. Strnad. « V Praze zatím etli jsme, že na všestrannou
žádo,st obecenstva kvomížského druhý koncert
pan elanský dirigoval . . . Stav lenstva koncem správního
roku vykazuje znanou íslici 118 len výkonných vedle
165 pispívajících a zakládajících a 8 len estných. Pknou
statistiku podává nám zpráva též o hudební škole »Moravana«,
která trvá již 19 let, a mla v nejvyšším msíním soutu
292 žák, kteí se uili 7 pedmtm. Poet pak po zahájení
nového 20. školního roku stoupl prosincem až k sum 300
a otevena škola sólového zpvu. Uitelských sil psobilo
ve škole v minulém roce 11, nyní psobí jich 12. Jak peliv
si »Moravan« hledí hudební výchovy vnímavých dtských
duší, o tom nejlepší doklad podává íslice žák osvoboze-
ných: 77 (vedle toho 56 oddlení zpvního) v úhrmé sum
školného 2908 K. Není pochybnosti, že spolek tou mrou
zasloužilý ve 40. roce svém najde hojn píznivc, aby mohl
ctnému svému úkolu dostáti. r.

„Jflahol" ve Velkém Meziíí provedl o Kvtné
nedli Haydnovo »Stvoení«.

Jednota eskoslovenských editel kr, ka-

pelník, varhaník a majitel hudebních škol.

(Za redakci této rubriky odpovídá B. Kašpar.)

Jak zjednati nápravu? (Pokraování.) Ale nejen
nedostatek odborn vzdlaných, opravdu inteligentních kapel-

ník, i v míe ješt vtší nadbytek kapel, a tím kapelníku

jest neblahým niitelem toho veledležitého povolání. Spole-

enský život i nejmenšího msteka našeho bez obstojné

aspo kapely nelze si mysliti. S rostoucím rozvojem hudby
eské a s postupem všeobecného vzdlání rostou pirozen
také požadavky obecenstva po produkcích hudebních. A pece
veejnost naše tak málo pro hudební umní iní. Píkladem
pouným, ba kiklav pouným jest porozumní, jaké zem
a metropole její pináší eské Filharmonii. Ješt mén iní
se pro dobrou hudbu koncertní na venku, kde ani dostatené
porozumní nejde vstíc ušlechtilým snahám jednotlivých

kapelník. Co svízel prožiti musí opravdu snaživý kapelník

s materiálem neumlým a nepoddajným, a když po úmorném,
dlouhém a pilném studováni ku koncertu seriosnímu dojde,

bu je sál prázdný, bu snaha nejidealnjší zstává nepo-
chopena, ano bývá i podcenna.

Jaký tedy div, že opravdu intelligentní hudebníci po-

strachem mají státi se kapelníkem na venku, k emuž nemálo
pispívá nevážnost obecenstva, zvlášt pi zábavách taneních,

kdy namnoze považován jest kapelník jen za prvního z sumá.

Tak tedy pociiopitelno jest, že stalo se kapelnictví koistí
lidí nepovolaných, provozujících hudbu jako odrdu emesla
i obchodu. Aby tito sebe navzájem, a více ješt dobré
kapely ubíjeli, pispívá nemálo okolnost, že úady koncesse
povolují každému, a mnohým v množství neomezeném. Pro
mnohé živnosti, na p. ústavy pohební, které pece významem
s kapelou ani porovnati nelze, žádá se uritý poet obyvatel

a též ohledy místní rozhodují. Ale kapely? Ty rojí se jako

houby po dešti. Znám hejtmanství, na nmž jest pes dvacet

koncessí kapelnických, a aspo deset, patnáct kapel »divokých".

Tamtéž jsou i v msteku 2000 obyvatel ítajícím dv kapely,

ba i ve vsi mající asi 300 obyvatel jsou dv »kapely«, a ve

všech sousedících mstech i vesnicích jsou kapely.

Jak takové kapely vypadají, stydno až líiti. Sejde se

6 neb 7 šuma, kteí asto ani žádných hudebnin neužívají,

a ti zvolí si jednoho, nejastji houslistu, který umí trochu

psáti a poítati, aby hru vyjednati a vybrané peníze rozdliti

mohl, a ten je pak »kapelníkem«.

Jako anekdota poslouchá se následující pravdivá událost

z blízké vsi J. : Podnikavý chalupník K. dosel do okresního

msta, v nmž vojsko posádkou leží, a požádal vojenského
kapelníka, aby za uritý obnos »vystavil mu vysvdení",
a s ním v ruce odebral se na hejtmanství, aby ucházel se

o koncessi ku zízení kapely, kterou také hned obdržel. Na
to sestavil mu diurnista jeden bombastické provolání, které

otisknuto bylo pak v krajinském list a vylepeno v obcích

celého okolí, a v nmž oznamoval novopeený pan »kapelník« ,

že zídil hudbu i nejpísnjším požadavkm vyhovující, která

v repertoiru má vybrané skladby mistr eských i svtových,

a nabízel služby své. Sbor hasiský ve vzdáleném M. poádal
za nedlouho slavnost s koncertem spojenou, k níž za zvýšený
obnos pozval si kapelu obana K., »všem, i nejpísnjším
požadavkm vyhovující«. Jak užasli ale poadatelé, když kapela

v urený den dostavila se, ale bez not (hráli vše z pamti!)
a pan kapelník s klarinetem v modrém kapesníku zabaleném
pod paždí, na jehož klapky vždy ped zaátkem rukou klepaje,

druhy a pomocníky své k umleckým výkonm vybízel!

(Pokraování.)
* *

— Pedešle sdlili jsme, že v Pardubicích bylo upraveno
služné iditele kru. Dnes s potšením oznamujeme, že také

Domažlice zdvojnásobily plat iditeli kru ze 400 korun na

800 korun. Též v Chrudimi zvýšeno služné iditele kru
o 200 korun a varhaníka rovnž o 200 korun ron.

Dopisy.
Z Brna. Dne 9. bezna mli jsme hudební svátek:

byla provedena Dvoákova »Svatební košile« za všeobecného
nadšení, které bylo pozorovati jak u všech úinkujících s diri-

gentem p. Reissigem v ele, tak v obecenstvu, kterého dostavilo

se tolik jako dosud nikdy za všechna léta trvání filharm.

spolku Besedy Brnnské. Již nkolik dní ped koncertem
byla všechna místa vyprodána a aby bylo možno aspo ásti

dalších pihlášek vyhovti, byla stále sedadla pistavována

až skuten žádného místa ani pro jediné sedadlo nebylo.

Z dívjších zpráv je známo, že Svatební košile mla provedena
býti již v prosinci na oslavu 60. narozenin slovutného skla-

datele. Ponvadž nebyli tou dobou získáni sólisté, oslaveny

narozeniny mistrovy orchestrálním koncertem a provedení

Svatební košile tvoilo druhou ást této oslavy. Za sólisty

získáni byli: pí. Maturová, primadonna Nár. divadla praž-

ského, p. Viktor in, len opery téhož divadla a p. Fr. Pacal,
sólista c. k. dvorní opery vídeské. Pí. Maturová provedla

úlohu svou skvle. Psáti v »Daliboru« o jejím krásném zpvu,
bylo by asi zbyteno ;

pipomínáme jen, že všeobecn oceo-
vána byla velost pednesu, která ovšem nejvíce v obou
hlavních íslech — »Mla jsem, smutná, milého* a »Maria
Panno, pi mn stj « — nejvíce vynikla. V p. Pácalovi získala

Beseda tenora pro Svatební košili nad jiné povolaného.
Vládne vzácným fondem hlasovým, kterého je tu teba,
vystíhá se však v pednesu všeho theatralního, k emuž
úloha umrlce snadno svésti mže, a tím vyhne se chyb,
která na koncertním podiu vždy nemile psobí. Proto byl
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jeho výkon všestrann cenný. Barytonová úloha ve Svatební
košili pokládána bývá za mén vdnou, ale je velmi dležitou ;

jak sama o sob, tak i vzhledem ke vstupm sboru. Po
obou tchto stránkách osvdil se p. Viktorin co nejlépe.

Dostavilo-li se obecenstva takové množství, jak jsme díve
již povdli, bylo to znamením dvry v dirigenta díla p.

Rud. Reissiga, o nmž nepochybovalo, že osvdí se i ve
velkém a složitém díle, které tentokráte po prvé nastudoval

a ídil. V dve své obecenstvo zklamáno nebylo. ásf
sborová byla ve všech podrobnostech co nejpelivji na-

cviena — a podrobností, které žádají zvláštní pozornosti

je tu mnoho — a také s naprostou pesností provedena.
Nadšení dirigentovo pro vc sdílel i sbor a pešlo s podia
i v posluchastvo a tak docíleno bylo první podmínky, které

žádá provedení díla, má-li zanechati trvalý dojem, bez kterého

je provedení bezvýznamným. Orchestr provedl úlohu svou
zcela správn a tam, kde participoval mohutností svou na
dojmu jednotlivých ísel, ml úast i na všeobecném úspchu ;

ale pi doprovodu jemných míst byli bychom si páli více

diskrétnosti. Nebylo-li jí pes snahu dirigentovu všude docíleno,

vysvtlujeme si to tím, že divadelní orchestr, zvyklý hráti

v prohloubeném míst, má pro jednotlivé nuance jiné mítko,
než kterým íditi se nutno na koncertním podiu pi doprovodu
zpvných hlas. Provedení Svatební košile mže Beseda
Brnnská zaznamenati jako jeden z nejkrásnjších a nej-

zdailejších koncert svých a výsledek tento bude zajisté

pobídkou, aby i v budoucnosti nebylo zapomínáno na velká

díla vokální, nebo ukázalo se, že obecenstvo dovede produkce
takové oceniti. —vs—

Z t)rážan. Dvorní koncertní mistr Max Lewinger
zakonil dne 24. února spolen se svým sdružením veery
pro komorní hudbu. Jako loského roku seznámil obecenstvo
se skladbami slovanskými a sice obohatil svj program
Dvoákovým skvostným kvartettem z Es-dur. Mistr Lewinger
byl pi posledním veeru pedmtem velkých ovací vystoupiv
jako sólista s Bachovou Ciaconnou, ve které nejvtší obtíže

technické s lehkostí úžasnou pekonal, pi emž neutrplo
toto veledílo ani na klasické velikosti ani na jemném ped-
nesu. Po neutuchajícím potlesku pidal Presto z Bachovy
Sonáty (G-dur), ímž se nadšenému obecenstvu nemálo zavd-
il. Veer zakonen byl Schubertovým kvartettem, ve kterémž
úinkoval mimoádn cellista Bedich Grtzmacher, jenž tyto

dny slavil své 70. narozeniny. Jako úinkující umlci pi
klavírních ensemblech v letošní saison byli zastoupeni

:

Busoni, Bertrand, Roth, Reisenauer a Hedvika Meyerová.
Nejvtšího úspchu docílil Busoni v krásném Beethovenov
triu z Es-dur. La. Ta.

Z Charkova. Masopust je pro charkovskou operu
dvojit významným. Pedn, že tento týden slaví divadelní
kasa dvakrát denn jubileum vyprodání všech lístk a za
druhé, že tento týden je pro ni posledním týdnem v sezon,
nebo v post rozlouivši se s Charkovem, pesídlí opera
na jiné místo psobnosti, aby s hotovým již repertoirem
sbírala nové vavíny do vnce svých úspch. Tentokráte
jsou to rozkošné behy Nvy ovnené mocnou rukou
Velikého Petra, které svdky budou slávy našich charkov-
ských slavíkv. Sezona charkovské opery zakonena 24. února
jako vždy posledním pedstavením sestávajícím z úryvk
nkolika oper, tak aby se publikum rozlouiti mohlo se
všemi vynikajícími i nevynikajícími zpváky i pvkynmi.
Umlecký požitek z takového pedstavení nemže být žádný,
protože každý ten operní úryvek perýván je stále podná-
šením dárk a výkiky pochvaly umlcm a umlkyním

;

ale zvyk je zvyk a nedá se tak snadno odstranit. Avšak
jestli umlecký požitek posledního pedstavení je pro obe-
censtvo malý, za to materielní je pro divadelní správu
u porovnání ohromný, nebo by za celou sezonu se nepo-
dailo editelství ani jednou naplniti < ivadlo, na posledním
pedstavení se to vždy povede. Všech pedstavení v letošní
sezon, poínající 15. záím a konící 24. únorem bylo 145.

Oper provedeno bylo v té dob 31, z nichž 17 ruských
a 14 cizích. Ze ovšem pi takovém množství, z vtší ásti
nov nastudovaných oper nebyly výkony vždy na výši

dokonalosti, dá se pedpokládat. Nejvtší poet veer pi-
adl ruským operám a na prvním míst Cajkovskému,
terý zaujal 26 veer. Ongin se dával 12krát, Pikov4 dáma

8krát, Panna orleánská 5krát a Opriniki jednou. Za Cajkov-

ským následují Rubinstein a Musorgskij se 14 veery
každý, a to: Démon Skrát, Kupec Kalášnikov 6krát, Musorg-
ského pak Chovanšina Skrát a Boris Godunov 6krát.

Rimskij-Korsakov se svou na Rusi velice populární
operou Snhuroka ml 8 veer, kdežto jeho Cárská nevsta
se dávala jen 2krát. G linka ml cejkem 9 veer, z nichž
7 pipadlo na Ruslána a 2 na operu Život za cara. Dargo-
m i ž s k é h o Rusalka se dávala 4krát, Nápravníkv
Dubrovský 2krát a Borodina Kníže Igor jednou. Z cizích

skladatel stojí na pedním míst Ve rdi, jehož Traviatu
Skrát, Aidu 7krát, Rigoletta 2 krát a Troubadoura jednou
jsme slyšeli. Delibes, díky rozkošné heroin v opee Lakmé,
ml 11 veer. Gounodv Faust se dával 9krát. Saint-
Sansova Samson a Dalila 6krát. Bizetova Carmen
5krát. Flotow se'Stradellou, Leoncavallo s Komedianty
mli po 3 veerech, Hugenotti Meyerbeerovi zaujali 2,

Halka Moniuzskova a Lazebník sevilský Ros si ni ho
také dohromady 2 veery. Jako výjimku nutno poznamenati
ješt operettu G e i š u, která byvši nastudována ve prospch
len sboru, tak naplnila divadlo, že správa divadelní nucena
byla vypraviti ji ješt dvakrát, aby se ukojila zvdavost všech
návštvník opery, slibujících si velký požitek od výkon
operních sil v operett, v což se uvolila s tím vtší ochotou,
jelikož tmi plnými domy žádnou škodu neutrpla. Na konci
nutno ješt zaznamenati ídkou událost v divadelním svt
vbec — a v Charkovském divadle zvlášt — : jubileum totiž

ptaticetileté své umlecké innosti slavil zde krajan náš,

vynikající basista Fhrer, jehož zvuný bas do dnes
vydává skvlé svdectví o dobe vyškoleném hlase a velkém
umní s ním zacházet. a. Jiránek.

Z Lublan. Dvma koncerty oslavila Lubla 60. naro-
zeniny mistra Antonína Dvoáka. Znamenitý a skvlý
byl velký orchestrální Dvoákv koncert, jejž uspoádala
pod vedením koncertního iditele M. Hubada »Glasbena
Matica«, která ítá oslavence k svým estným lenm.
»Polednice«, »Holoubek«, » Karneval* a sbory »Napadly písn
v duši mou« a »Zalm 149.* byly na poadu mimo písn
a duetta, pednesená p. Frant. Pacalem, lenem vídeské
dvor. opery a sl. Mirou evovou. Intimnjšího rázu byl
Dvoákv veer uspoádaný umleckým družstvem

; poad
vykazoval menší skladby Dvoákovy Musy. Na veeru tom
podal iditel František Gerbi ocenní Dvoákova vý-
znamu v pednášce, prodchnuté teplem upímného nadšení.
— Dne 20. ledna zavítali do Lublan, vedeni L. V. Celan-
ským, eští filharmonikové. Koncertem svým vydobyli si

hbit sympathie Slovinc
;
verva, kterou rozpoutali v pednesu

»Vltavy« a ouvertury k »Prodané nevst«, a v »Karnevalu«,
mistrnost, kterou osvdili v Dvoákov symfonii z D-dur,
a jemnost, jakou zabarvili Fibichovu selanku »V podveer«,
našly v srdcích našich velého ohlasu. Nelíené uznání, jež
u nás sklidili, jevilo se v neobyejn živé, nadšené aklamaci.
Slib, že se vrátí filharmonikové ješt letos k druhému kon-
certu do Lublan, je zárukou, že také je uspokojil veliký
úspch dosažený mezi Slovinci. — Po Kubelíkovi, jenž vy-
stoupil zde již loni, seznala Lubla v lednu také druhého
z umlecké trojice proslavených Ševíkových žák, koncer-
toval tu Emanuel Ondíek. Slovinci, kteí si bratra jeho
Františka, známého z pemnohých zdejších výstup, upímn
váží, oblíbili si mžikem i mladšího jeho sourozence ; dlouhá
ada pidaných bravurních skladeb svdí nejlépe o jásavém
pijeti, jehož se dostalo umlci pi prvém vystoupení v Lublani.
— Opera slovinská pochovala dne 16. ledna skvlého svého
zpváka a režiséra, barytonistu JosipaNolliho. S dobou
vývoje slovinské opery zstane nerozlun sdruženo jméno
Nollihojbyl jejím zakladatelem jakož i nejpednjším repre-
sentantem domorodých umlc-pvc. V mladých letech
sloužil cizin a jméno, kterého si vydobil v Itálii, v Rusku
a mezi Chorvaty, zachoval si i v mužném vku, kdy služby
své zasvtil domovin. Lyrickému barytonu jeho skorém do
posledního okamžiku zstala nezrušena mladistvost hlasu. —
Opera, vedená letos se zdarem kapelníkem B. Tomášem,
podala nedávno jako novinku tíaktovou operu slovinského,
v Záheb žijícího skladatele F. S. Vilhara »Smiljanu«.
Dílo to oplývá melodiemi, složenými v duchu chorvatské
národní písn, i jest veskrze lyrické, emuž se však namnoze
protiví libretto, plné rušných, dramatických effekt. Mimo
Donizetovu »Favoritku« uvedla opera poslední dobu ve
skvlém nastudování Rossiniho »ViIéma Tella<, v nmž ml
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píležitost vystoupiti veškeren engažovaný ensemble. Po
odchodu sleny Nedbalové, které jsme si jako hudebn
vysoce vzdlané umlkynjiemálo vážili, zaujala místo prima-
donny slena Maenka Ševíková, jež zstala v Lublani
z dívjšího svého tíletého psobení na zdejším divadle

v nejlepší vzpomínce, ana vyniká svým divadeln skvlým,
lehce produkovaným sopránem v každé úloze vždy stejn
chvályhodn i zaujímá obecenstvo sympathickým zjevem
i živou hrou. Lepými svými výkony se dále zavdily obe-
censtvu sleny Romanová-Gártnerová a Noemi-
Wolfová; posledn zmínná dáma již po ti léta úinkuje
ve svazku nasí opery. Hudebn vždy zajímavý a vzorný jest

zpv sleny Romanové, a pokud výkon sleny Noemi se

týe, vynikají pedevším jasností a istotou znamenité kolo-

ratury. Z tenorist si chválíme Tita Olszewského, ježto

podává každou úlohu jakj)vecky, tak herecky peliv vy-

tíbenou. Všeobecné oblib se tší již mnohá léta zde úin-
kující basista Cecil Vašíek, zdárné pokroky sledujeme
u tenoristy Krám pery i u barytonisty \V i 1 d n e r a. Místo
zesnulého Nolliho zaujal Polák Urych, barytonista vycviený
dle italské školy a dle toho také jevící vedle leckteré její

pednosti mnohou od ní neodlunou vadu v pvecké manýe.
Dr. Vladimír Foerster.

Rzné zprávy.

* »Ceské kvartetto« ukonilo pou koncertní po
Itálii a jižní Francii. O veliké oblib našeho sdružení v N-
mecku svdí nejlíp, že po absolvování abonentních koncert
musí poádati ješt po mimoádném v Berlín v sále »Fil-

harmonie« (4. dubna) a v Mnichov v sále »Odeonu«
(9. bezna). Druhou polovinu dubna ztráví »eské kvartetto«

v Paíži a píští saisonu zahájí v Praze v íjnu samostatným
koncertem na desítiletou pam svého prvního
vystoupení.

* Emanuel Chvála dokonil adu tyrruních obrázk
klavírních na motivy z »Babiky« Boženy Nmcové a odevzal

je do nákladu hudebního závodu Mojmíra Urbánka..
* V Praze zemel dne 27. t. nr. p. Josef apek,

bývalý dlouholetý len sboru a zpvoherní inspicient Národ-
ního divadla.

* V pozstalosti Brahmsov nalezen byl rukopis
11 pedeher chorálních pro varhany, jež vyjdou nákladem
Simrockovým na podzim tohoto roku.

* V Temešváru na koncertní cest zemel ve vku
53 let saský komorní pvec Paul Bulss. Byl dlouhou dobu
pední ozdobou dvorních divadel operních v Drážanech
a v Berlín, ale království vyzpíval si svým krásným barytonem
v íši písní. V Praze vystoupil poprvé r. 1881 v nm. divadle

a pozdji zjevoval se astji na koncertním podiu, unášeje
vždy posluchastvo mohutným pednesem zvlášt ballad

Lóweových a písní Schubeitových, Schumannových a Brahm-
sových. R. 1883 vzbudil sensaci .pražských nm. kruh tím,

že do programu pojal arii ze »Šelmy sedláka* Dvoákova,
v jehož drážanské premiée pipadla mu úloha knížete.

* V Mnichov zemel ve vku 67 let král. bavorský
kom. pvec tenorista Franz Nachbaur, první Walther
Stolzing. Piženil se svého asu do pražské velkokupecké
rodiny Lóblovy a stal se tím spolumajitelem celého bloku
dom v Dláždné ulici.

* Charpentierova » Louise « , která v Lipsku
a v Hamburku stále hraje se pi zvýšených cenách, pijata
byla k provozování dvorní operou ve Vídni. Neuviteln
zní nám zpráva, že Národní divadlo na prospch nmeckého
pustilo z ruky tento kassovní magnet. Úspšné opee své
piinil autor pokraování v opee »Marie«, jejíž partitura je

již dokonena.
* Jules Massenet meškal tyto dny ve Vídni. Diri-

goval oratorium »Maria Magdalena« a ást »Manony« pi
stém provedení. Veliký úspch Massenetova díla, které

roku 1885 dostalo se do Národního divadla a o pt let

pozdji teprve (19. list. 1900) slavilo svou premiéru ve
dvorní opee, mohl by povzbuditi správu našeho divadla,

aby rehabilitovala toto nejlepší Massenetovo dílo, které u nás
nedošlo porozumní jen proto, ponvadž dle tehdejšího
zvyku pišlo k nám píliš — brzy.

* Vídenská »N. Musikalische Press e« pinesla
zprávu o eské Filharmonii a ukázala, jak je »výbo,rn*
informována o tom, co je jí nejbližší, o vystoupení . F.

pi Dvoákov koncertu ve Vídni pod O. Nedbalém. Píše:

»Jak známo (vlastn : absolutn neznámo), uspoádal orchestr

ten ve Vídni za vedení svého dirigenta elanského
slavnostní koncert Dvoákv.* Za to bez poznámky zazna-

menáváme jiné dv vty, jež zasluhují povšimnutí : *Jako veliká,

obdivuhodná schopnost orchestru slaví se, že dovede tžká
orchestrální díla Dvoáka a Smetany hráti bez dirigenta.

Zdali to je vskutku cílem hodným snažení, necháváme ne-

rozešeno.«
* V arén v Bezieru tohoto jara dojde k premiée

Saint-Saensovy opery »Parasýtis«, pro níž poízena
bude výprava nevídané dosud krásy.

* Berlínské »divadlo západu* hodlá provésti Smetanovu
>Libuši« v nejbližším operním období.

* Premiéru Wagnerových »Mistr pvc norim-
berských* ml ped nedávnem Lisabon, premiéru »Sieg-
frieda« Petrohrad v carském divadle Mariin.

* Mnohá žena, která obdivuje nkterého z moderních
módních dirigent, bude jist závidti té šastné, v jejíž

ruce spoine žezlo krále orchestru pi Cardiffské hudební
slavnosti, jejíž protektorem je král Eduard VII. Paní Klára

Novello-Daviesová dirigovati bude Saint-Saensovu operu
> Samson a Dalila« a první akt Wagnerova »Zakletého Hol-

lanana.«

"Pro zbudování náhrobku Mistru Zdenku Fibichovi

vnovali :

Z . 6. Ion. ro K 250

—

Z . 13 » 2-07

Lola Beranová subskripci z koncertu » 400"—

Dr. Fr. Formánek, advokát v. Novém Bydžov
z istého výtžku koncertu »eské Filharmonie*
poádaného dne 21. bezna pod protektorátem
mstské rady sdruženými spolky : besedou oban-
skou a emeslnickou, klubem cyklist, tlocvinou
jednotou »Sokol« a zpváckým spolkem ...» 30*—

Sbírkou nakladatele Mojmíra Urbánka : pp. Hynek
Gottwald, Albrecht Chvála, G. Dittrich á 5 k . » 15

1—
Úroky z roku loského z K 250"— » 1L12

Celkem . . K 708-19

Další píspvky vdn pijímá nakladatel

Mojmír Urbánek

v Praze.

OBSAH:
Julius Zeitler: O Wagnerovi. — eská Filharmonie. —

Nové hudebniny a knihy. — Nové nmecké divadlo. —
Koncerty. — Zprávy spolkové. — Dopisy. — Rzné
zprávy.

Vychází každou sobotu o 8 stránkách. — Redakce a admini-

strace nachází se v Praze, ve Václavské ulici v . 21 (nároží Morán).

Pedplatné splatno a žalovatelno v Praze iní za každé tvrtletí 2 K,

poštou 2 K 40 h, do ciziny 3 K- Jednotlivá ísla po 25 h. Insertní doklady

se útují.

Kdo nevrátí prvá ti ísla — kteréhokoli tvrtletí — pokládán

jest za odbratele. —

—

Reklamace vyizují se do 8 dn po vydání ísla. — Rukopisy se nevracejí.

Odbratelm „Dalibora" zvláštní výhody pi koupi

hudebnin ze závodu Mojmíra Urbánka.

Nakladatel a vydavatel Mojmír Urbánek. — Rediguje J. Bol eska. — »Politika* závod tiskaský a vydavatelský v Praze.
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O. HOSTINSKÝ:

Vzpomínky na Fibicha.

(Pokraování.)

Jak nadšeným, naprosto opravdivým ctitelem Ba-

chovým Fibich byl, jest obecn známo. Zde staí, pi-

pomenu-li tenái dva píklady. Recensent »ZL Prahy

«

kdysi u píležitosti provozování Gounodova oratoria

» Vykoupení « takto byl se pronesl o Bachovi : » . . . Zdá

se mi, že mnozí naši dudláci píliš vzí v nmeckých

poutech neomylného, ba dokonce prý svatého Bacha

a že z nmeckých škol a knih nassáli do sebe bláhovou

povídaku, jakoby výhradní právo na svatou hudbu

náleželo práv onomu nmeckému kantoru « ;
pirovnal

pak vliv Bachv germanismu, jejž vypleniti sluší a dodal,

že se to tak snadn nepodaí, » nebo v té vci jest

u nás i mezi pedními hudebníky zaslepenost veliká«.

Neuctivý, bagatellisující ton tohoto projevu Fibicha po-

dráždil tím více, ponvadž byl patrný i hrot pímo na

nho namíený ; ale rozhoení nevybuchlo polemikou,

nýbrž zhustilo se v tchto nkolik lapidárních slov,

jimiž recensi tu pibil v »Daliboru« : *) »0 Bachovi

se nenapsalo posud nikde nikdy nic podobného, jako

referent «—ý« v »Z1. Praze « v . 4. letošního roníku.

Stojí tam doslovn « : . . . (následuje otisk celé re-

cense) . . . »Má to býti pozdrav k 200. narozeninám

Bachovým?«

Druhý pípad, o nkolik msíc pozdjší, byl sice

vyvolán píležitostí zcela jinou, ale bez vnitní souvis-

losti s potykou práv uvedenou pece jen nebyl. Když

totiž v kvtnu r. 1885 ctitelé Smetanovi k prvnímu

výroí jeho úmrti snášeli do slavnostního ísla » Dali-

bora* drobné vzpomínky a úvahy velmistra eské hudby

se týkající, neopomenul Fibich Smetanu vésti za svdka

proti tm, kdož nyní v Bachovi, jako kdysi kruh Pi-

vodv ve Wagnerovi, spatovali v první ad ne veli-

kána hudebního ale — Nmce. Zvolilf si pro píspvek
svj episodu, o níž Smetana velmi rád a velmi asto

vypravoval a která tudíž hudebním kruhm našim ne-

byla ani dost málo nová; avšak volba ta byla v jubi-

lejním roce Bachov práv tak významná, jako pro

Fibicha charakteristická. Bží totiž o rozmluvu mezi

*) 1885, str. 17.

mladým ješt Smetanou a Schumannem,") která vyznla

radou tohoto mistra: » Studujte Bacha «, a když Smetana

odvtil, že už ho dávno studoval, optným: » Studujte

ho znova, Bacha dlužno nkolikrát studovat. « A Fibich

k tomu dodává: »Té rady držel se Smetana tém po

celý život, a ješt r. 1879, když skládal symfonickou

báse » Blaník «, v dílech Bachových s nejvtší rozkoší

se probíral.

«

Ejhle, zde máme je pohromad, ta ti jména, která

nad jiná stejn slavná mocn dotýkala se práv cítní

Fibichova za mladých let : Schumann, Bach, Smetana.

* *
*

Po Lipsku skoro celý rok (1868—9) ztrávil Fibich

v Paíži — »na zkušenou «, jak se íká. Nadje, které

kladl do pobytu v svtovém mst nad Sekvanou, po-

híchu jen ásten došly splnní; namnoze cítil se

dokonce trpce zklamán. Paíž tenkráte byla ješt v hudb
úžasn konservativní

; vždy obrat k lepšímu stal se

teprve okolo r. 1880. Nejmén uspokojen byl mladý

umlec za ideálními cíly kráející a pokroku holdující

tím, co mu poskytovala operní divadla, na nž se byl

zvlášt tšil. Všechna okázalá nádhera Velké opery,

všechen její zevnjší lesk nedovedly mu zakryti vážné,

podstatné nedostatky hudební a dramatické; Fibich,

jehož mysl obrácena byla ke Gluckovi, Mozartovi, We-
berovi a Wagnerovi, nenalézal zde onoho pouení a

povzbuzení, které byl oekával. Komická opera sice

inila dojem ponkud píznivjší, ale repertoir její skoro

výhradn ovládala Thomasova »Mignon«.

Za to náhradu hledal a také nacházel v umní
výtvarném. Skoro denn navštvoval sbírky umlecké,

nejastji ovšem Louvre, a zájem pro tento obor, jenž

se v nm tehdy probudil, neopustil ho po celý život.

Kdo blíže se s ním stýkal, ví, že ml rozhled po dji-

nách umní, jejž by mu závidti mohl leckterý vý-

tvarník; a umlecké dojmy, jež si hojn nastádal na

cestách svých, uml zachovati v živé pamti. A jak

jemn vycítiti dovedl náladu, jak byste postehnouti

citové jádro díla výtvarného, o tom nejlépe svdí jeho

skvostné opus posthumum, pt » Malíských studií* pro

klavír dle proslulých obraz gallerií vídeské, drážan-

ské a berlínské.

*) Bylo to r. 1846 v Praze, a ne v Lipsku, jak Fibich

omylem uvádí v >Daliboru« (1885, str. 184).
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Ostatn budiž zde hned zaznamenáno, že Fibich

druhdy neodolal ani choutce malíské : v jeho byt

mezi podobiznami velkých skladatel, mezi pestrými

stuhami z vnc a jiných trofejí visel pohled na jeho

rodišt, myslivnu ve Všeboicích, jejž sám si byl na

památku vykreslil (barevnými tužkami) hodn sice po

dilettantsku, ale s patrnou láskou a svdomitostí. A po-

dobn umístil kdysi ve své pracovn i jiný takový

obrázek vlastní práce, pohled na »Zell am See«, kdež

po adu let tak rád trávil prázdniny.

* *
*

Pobyt v Paíži navzdor všemu tomu, co ho zkla-

malo, ml pece svj znaný význam pro umlecký

vývoj Fibichv. Tím totiž, že mladík osmnáctiletý

octnul se na rozcestí, které vynutilo na nm vážné

rozhodnutí. Ml takové doporuení z kruh naší aristo-

kracie, že otevely se mu v Paíži salony vynikajících

rodin, mimo jiné i nejvyšší šlechty legitimistické, jako

pianistovi. Hrával na píklad u staré vévodkyn —
tuším, že blízké píbuzné hrabte Chamborda — s ta-

kovým úspchem, že vzácnou spolenost získal dokonce

i pro hudbu Bachovu, jí dosud tém neznámou ale

práv exotiností svou lákavou. Arci posluchastvo to,

což záhy zpozoroval, bylo pramálo hudebn vzdláno.

I mohl si tudíž smle, a to nejednou dovoliti žert, že

když pi stálém požadování » božského Bacha« nestail

mu již nastudovaný repertoir anebo nedostávalo se mu
chuti, zaal pod vlajkou jména Bachova prost impro-

visovati, teba na motivy eských písní národních, a

utržil od zbožn naslouchajících vždy stejn nadšenou

pochvalu. Za krátký as bylo mu jasno, že by se byl

v Paíži snadn zachytil ihned jako pianista, asem ne-

pochybn též jako uitel hudby a že dráha taková

hmotn byla by velice výhodná. Ale ím dále tím více

také poznával, že by v Paíži nenalezl umleckého

ovzduší, které by svdilo jeho ideálním tužbám a

snahám skladatelským. Odolal tedy a virtuosa v sob
obtoval, aby zachránil skladatele.

,

Toto dležité Fibichovo rozhodnutí provázeno bylo

ovšem pesvdením, že hudební vzdlání jeho lip-

skými studiemi nebylo ješt dovršeno. Paíž pispla

k rozšíení jeho obzoru ve smyslu všeobecn umle-

ckém, a jestliže hudebním ruchem svým nedovedla ho

pln uspokojiti, pece již tím, že v nm kritiku, teba

nevaln píznivou, vzbudila a živila, dopomáhala mu
k asné samostatnosti umlecké. Nemusil tudíž litovati

roku ve francouzské metropoli stráveného, akoliv pí-

mého, okamžitého zisku na poli hudebním z nho
neml.

Takovými zkušenostmi otužen a takovými snahami

a plány vyzbrojen obrátil se Fibich do Mannheimu

k Vincenci Lachnerovi, jenž ml za tch dob neoby-

ejnou povst jako hudební paedagog. Pobyl v Mann-

heim více než rok (až do kvtna nebo ervna ped
vypuknutím nmecko-francouzské války 1870) a získal

zde hlavn dvojím smrem. Pedn zdokonalil se v tech-

nice skladatelské, pedevším v polyfonním slohu, mnoho-

stranným, vytrvalým cviením praktickým za vedení

osvdeného, písného uitele. Za druhé pak zabýval

se i studiem hudby orchestrální a dramatické, a tu po-

uení zkušeného theoretika znamenit se doplovalo

tím, do eho zasvtiti ho mohl stejn výborný praktik

;

nebo Lachnr, duše hudebního ruchu mannheimského

vbec, jakožto dvorní kapelník byl zejména také diri-

gentem operním. Fibich ml pístup nejen k pedsta-

vením, ale i ke zkouškám zpvoherním, tak že pestrý re-

pertoir divadelní stával se pímo neocenitelnou uební

pomckou pi jeho studiích. Práv jako dramatik tžil

Fibich pozdji hojnou mrou z bohatých zkušeností

v Mannheim nabytých. To konen, že Vincenc

Lachner byl starý pán smýšlení celkem velmi konser-

vativního, nebylo nikterak na újmu blahodárnému

jeho vlivu na žáka vždy sice uznalého, ale pece již

tak samostatného, že pokrokové názory své dovedl si

uhájiti, bylo-li teba, i proti váženému mistru.

(Pokraování.)

Nové hudebniny a knihy.

Hans Merian. Geschichte der Musik im neunzehnten

Jahrhundert. (Nákladem H. Seemanna nást. v Lipsku, 1902.

Se 139 illustracemi v textu a 38 pílohami.) Str. VIII. a 708.

Titul knihy nevyjaduje cele jejího obsahu : jde vlastn

o hudbu devatenáctého vku v širším smyslu, jak autor

sám v pedmluv (str. V.) i v díle samém (str. 18.) doznává,

to jest hudbu od Palestriny až na naše dny, od níž rozlišuje

hudbu moderní, t. j. poínající Beethovenem. Kniha ráda

by byla obecenstvu prvodkyní pi všech zjevech jevišt a

koncertní sín, avšak také ujasnila celý hudební vývoj, pokud

mže laika zajímati. Zakládá si zvlášt na tom, že vymýtila

ze sebe historický exotism (hudbu národ starovkých) a že

mže tenáe vésti až do posledních stadií soudobé hudební

tvorby, stále se opírajíc o souvislost novodobého proudní

s minulým, pi emž vysvtluje a ozejmuje také »vzájemné na

sebe psobení umní a ducha doby«.

Dílo zahajuje úvod, v nmž snaží se Marian obhájíti

umnný profil devatenáctého vku, ale myslím zcela zby-

ten se namáhá bojem, který se na konec jeví jako šrtka

s vtrnými mlýny otelých frasí o vku prmyslu, páry a

elektiny. — Ve stoletém útu položka za dkaz existence

umleckých vznt nejen divn se vyjímá, nýbrž je i nad-

bytená, nebo není teba dokazovati nco, co svou existencí

je základem úet opravujícím — nehledím-li již ani k tomu,

jak jiným umním je pi tom kivdno a tím více pak zdvíhá

se hudebnost pedešlého vku.

V první kapitole nadepsané "Pedchdci moderní hudby«

uruje si spisovatel nejprve hlavní initele moderního umní
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a vidí je v naturalismu a individualismu. Ten základ pro

studium vývoje umní vbec a tedy i hudby je však ne-

úplný. Naturalismus a individualismus jako principy (onen

formový, tento slohový) odpovídají sice abstraktním katego-

riím esthetickým, ale ani zdaleka nedovedou vysvtliti všecko

dní; nebo to nelze na n redukovati. A také u Meriana

je to spíše zachycení jedné ásti moderních kritických ideí

(podobn jako již vzpomenuté vztahy mezi umním a ímsi
abstraktním, jež nazývá se duchem doby) nežli dsledný a

úplný (domnle) exegetický princip. V díle jeho sice asto

se setkáme s odkazy na ty vdí principy, ale ony vystupují

již všude schematicky, ploše, nedovedou zrcadliti plastiku

umleckých zjev. — Proto také z celého duchového vývoje

a promn doby vyabstrahuje vždy Merian jen ty shluky fakt,

které lze na schematiku tch hlavních initel pevésti, a

nevšímá si již nieho jiného mimo n, a by toho bylo

teba. Jeho methoda výkladu je tedy neúplná, zcela pluje

ve starých historických vodách, neosvtluje zjev umní
nežli z jedné, odborné strany, totiž s hledisk formáln-esthe-

tických. A pece dnes snad již od mladých autor, jakým je

Merian, smíme žádati, aby i ostatním vztahm vzniku, rstu

a vrcholení umleckých zjev, zejména spoleenským a kul-

turní n dali vystoupiti ze stínu. Ty stránky vývoje hudby

unikají v knize jeho skoro úpln a neposkytne náhradu za

n více duchaplná nežli zpíma dokazatelná parallela mezi

(kuse vylíeným) stavem spolenosti antické, nebo spíše

obmezme : ecké, prvotním a stedovkým kesanstvím až

do 16. vku a mezi stadii vývoje hudebních forem, která

jednostrann zabíhá do pokusu o sociologický výklad hudby

podle vzoru naznaeného od Guyaua v knize L'Art au point

de vue sociologique«. — V dalších statích mluví se obšírn

0 stedovké hudb církevní (vznik polyfonie, Nizozemci,

Palestrina, Lassus), svtské hudb renaissance (emancipaní

snahy a madrigal), o vzniku opery a jejím vývoji v 17. a 18.

vku (deklamující sloh Florentských, školy benátská a nea-

polská, opera v Nmecku a zvlášt Hamburská, v Anglii,

ve Francii národní a komická opera, nmecký singspiel a

melodram, reforma Gluckova), o protestantské hudb cír-

kevní (píse, umlé formy, varhanní sloh, J. S. Bach, ora-

toria Handlova), o hudb instrumentální (poátky, vznik

forem sonáty, symfonie, ouvertury, suity), klavírní styl fran-

couzský, F. E. Bach, orchestr, Haydn) a konen o Mozar-

tovi, jehož dílo vykládá jako neeklektické »splynutí rz-
ných umleckých sloh*. V této ásti je mnohé ze starší

literatury zkompilováno a jen obratný sjednocující stylistický

nátr mén zbhlému tenái (s tím práv autor poítá) mže
se zdáti originelním. Nedostatek hlubšího základu kulturních

hledisk je i tu patrný vedle mnohých z knihy do knihy pe-
bíraných »loci communes«, schází celkovému nazírání na jev

hudby tvrdá ideová páte. Následky jeví se pak co nevidt.

Jak daleko plastitjší a výmluvnjší obraz na p. o vzniku

opery roku 1600 byl by se ped námi rozvinul, kdyby bylo

k ní hledno nejen se zetelem k vývoji formy, nýbrž

1 s obecn kulturních (sociálních, ústavních, hospodáských atd.)

hledisk ! Anebo : samobytnost francouzské opery daleko lépe

by vysvitla ve svých píinách poukazem na odlišnost pro-

stedí, na momenty kolektivn psychologické i na rozma-

nité útvary dramatického genru francouzského již dávno exi-

stující ped »Ballet comique de la Reine« (1581) a prvním

vystoupením italské spolenosti operní na podnt Mazarinv
(1645) — nežli malou receptivností Francouz, kterýž názor

o sob není ostatn ani správný. A tak ješt leckde poza-

stavíme se tu nad místy, která mlkostí reportérského názoru

pekvapují.*)

Druhou nejobsažnjší kapitolou vstupujeme s dílem

Beethovenovým na pdu devatenáctého vku. Ani tu nepo-

dává Merian njakého zvláštního, v názoru svérázného vylí-

ení významu mezníkovitého jeho zjevu. Do široka rozpe-

dený biografický a analytický materiál je práv jen prvodcem
obecenstva dílem Beethovenovým v koncertní síni, akoli

ani tu není líení bez mezer, které nejspíše cítíme ve stati

o posledních dílech, kde jen forma zajímá našeho spisovatele,

zejména rozšíení kvarteítní tyvtosti a kde ani se nepokusil

o psychologickou analysu. Jak mohutn naproti etb této

Merianovy kapitoly psobí na p. etba píslušných stránek

Grafový knihy »Nmecká hudba 19. vku« se svou výstižnou

charakteristikou ! Jinak pidržuje se autor obvyklé dlby

:

mládí v Bonnu, doba let uebných až po druhou symfonii,

léta mistrovství od »hrdinské« až po osmou symfonii a po-

slední období s velkou mší, devátou symfonií, posledními

sonátami a kvartetty. V úvodní stati této kapitoly »Umlec
a duch doby« snaží se — ovšem s dslednými nedostatky

svrchu naznaenými — urití dosah a zpsob vlivu událostí

na ohybu století 18. a 19. na vývoj hudby a spatuje tu

zase v popedí vdí princip individualismu.

Ve tetí kapitole probírá se dobou pobeethovenovskou

až po Wagnera, zjevy klassicismu, klasikující a virtuosní

opery, romantismu, písn, romantické a velké opery, tance

a operetty v rysech nkdy až tuze zbžných, neucelených,

jakoby nešlo ani o dležité projevy národní duchové kultury,

které ve svém prostedí chápány jsouce nabývají stejné

poutavosti pro nestranného historika jako pro dnešního

kritika hudební drama Wagnerovo. A pi Schumannovi na

p. z literárního založení jeho hudebnické povahy opo-

menuto zcela uiniti na snad jsoucí závr o jeho hudební

tvorb. Pi jiných jménech zase jiný charakteristický rys

odpadl na škodu jejich pravého ocenní. Mnohost výt
(zbytek starších formálností historicko-kritického spisovnictví)

zastupuje tu kvalitu výkladu, jemuž více hloubky by bylo

páti zejména v kapitole o romantismu a velké opee. Je

patrno, jak ervená nit deklamaníího stylu v opee, kterou

snuje od poátk opery Florentinské až po Wagnera, je

pedurujícím mítkem v této i následující kapitole, která

je nadepsána »Richard Wagner a nový sloh«. Ped dílem

Wagnerovým pojednává o symfonické básni, o Berliozovi

a Lisztovi, a po nm ve stati »Staí a mladí« defilují fran-

couzská opera, nmecká epigonská, kompromisní, lidová,

nmecká wagnerovská hrdinná, pohádková, italská opera

*) S podobným zjevem setkali jsme se také u nás
v pochvalné kritice (vlastn reprodukci obsahu) této knihy,

otištné v »Obzoru literárním a umleckém* z 20. ledna 1902,

ís. 6. a 7., od pana dra Zd. Nejedlého, který pietl Meria-
novi za zvláštní zásluhu, že on, autor knihy » Mozart' s

Meisteropern«, definoval umní Mozartovo jako splynutí

rzných umleckých sloh a vysoko vyzdvihl Beethovena

;

nevím, je-li to zásluhou, dovede-li se nkdo vyvléci z nebez-

peí utkvlé pedstavy a domnlé výsosti pedmtu svého
studia, myslím, že je to spíše štstí. Ostatn neuinil Merian
nic novéno : dal prost každému z mistr, co jeho bylo.

Pan dr. N. dále užil toho obratu proti jakémusi »mozartia-

nismu«, který prý pro nás v antithesi k »beethovenismu«
není odbytou otázkou. Takové vynalézání pojmových oznaení
beze všeho obsahu a beze všeho vztahu k faktm je pouhou
chimérou, která mže dodati vt klamavý opar njakých
záhad a neprobojovaných problém jen u neprozíravého
tenáe, který o nicotnosti její nemá ani zdání.
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a verism, >velcí zpt hledící symfonikové« Brahms a Bruckner*),

nová nmecká škola, R. Strauss, mladá Francie, skladatelé

skandinávští, eští (Smetana a Dvoák) a ruští i mladoruští.

Defilují, nebo na posledních stránkách knihy shlceno je

tolik jmen, prosloveno úryvkovit tolik poznámek podle

vnjších dlidel rznorod roztídných (podle obsahu, stylu,

národností), že je patrno, jak neví si v rojích souasných

zjev na všech stranách rozmanit bujících ani sám autor

djin hudby devatenáctého vku rady ani pomoci. Proto

zachycuje se sled Wagnerových idejí, ale ty staí mu jen

na tvorbu nmeckou, jinak je pouhým kronikáem. A také

pi Wagnerovi samém a jeho díle zamuje úlohu historické

kritiky umleckých dl za kresbu hlavních rys idejí a života,

která spokojuje se jen nápadnjšími konturami, nejdouc do

hloubky. V nkolika neetných odkazech citujících spisy

Wagnerovy nelze shledávati nco zvláštního, vždy práv
výbor jejich odpovídá snad jen poteb spisovatelov, nikoli

laickému tenái, který nespokojí se kostrou, ale radji

pouení a výklad erpati bude na píklad z krásné knihy

Chamberlainovy. Také v knize, která chce vésti i svtem
nejposlednjších zjev, nemlo by na p. scházeti vyznaení

obratu v nazírání na symfonickou báse a programní hudbu

vbec a pokus aspo o rozbor jeho. Nestaí nijak jméno

»expressivní hudby « k vysvtlení podstaty zjevu tou mrou
složitého, jako jsou poslední symfonické básn Richarda

Strausse, a již konený úsudek kloní se na stranu pro

nebo proti.

Všimnme si ješt zvlášt krátké jednostránkové zmínky

o Smetanovi a Dvoákovi. Po biografických údajích praví

o Smetanovi: »Smetana je ve své vlasti zvlášt ctn jako

operní skladatel a platí za tvrce eské národní opery. Ježto

ve svých operách národních písní velmi šastn užiti dovedl,

stal se zárove eským Weberem. Jeho nejpopulárnjší opera

»Prodaná nevsta« (1866), která od vídeské hudební výstavy

také na všech nmeckých jevištích zdomácnla, hraje v eské
národní hudb asi úlohu »arostelce« v nmecké. Je to

dílo naskrze lidové, plné svžesti, životnosti a zdravého hu-

moru. Také »Dalibor«, dílo velké romantiky, které okazuje

zejm vliv Wagnerv, byl provozován na nkterých nme-
ckých jevištích. Ostatní opery . . . pronikly stží pes hranice

Cech. — Ale také jako instrumentální skladatel náleží Sme-

tana k nejlepším mistrm naší doby. Napsal adu symfonií,

v nichž pipínal na Berlioza, Liszta a Wagnera : »Valdštýnv

tábor«, » Richard II1.«, »Hakon Jarl«. Národní symfonické

dílo monumentální stvoil ve svém cyklu symfonií »Má vlast«,

v nichž povstem a píbhm své otiny dal jiti ped po-

sluchaem v nádherných hudebních povahokresbách . . . .

Z jeho obou smycových kvartett je zvlášt zmínky hoden

»Z mého života«, v jehož závrené vt úchvatn líí na-

stoupení své hluchoty.« — »Ješt astji než díla Smetanova

objevovaly se v posledních letech skladby Antonína Dvoáka
v nmeckých koncertních síních ; díla orchestrální a komorní

hudby. Dvoák jako Smetana je skladatel naprosto národn
eský. Slovanské tanení rythmy hrají v jeho dílech velkou roli.

Jeho hudba vyznauje se pregnantní rythmikou a sytým

koloritem. Z jeho oper v Nmecku byl proveden jen »Selma

sedlák«.

*) Pan dr. N. na m. m. zabarvuje ve svém jednostran-

ném smyslu názor Merianv a nazývá je ^opoždnými
zástupci absolutní hudby« ; že zde ml býti jmenován Dvoák
mezi obma velkými symfoniky, kteí nastoupili v odkaz
Beethovenv, poznamenal však zcela pípadn.

Jak chudice vypadala v knize, která s podrobností mluv

o všelijaké nmecké i jinonárodní plochosti, kapitola o mo-
derní eské hudb! Co je v ní naivního, to opraví si každý

tená eský podle našeho pekladu sám ; co v ní schází,

to si ovšem cizí, nmecký tená nedoplní. Nedovedu sice íci,

jak dalece a zdali poznámky Merianovy jsou založeny na vlastní

zkušenosti, ale mnohé známosti eské hudby bych mu pi-

znali nemohl; jeho slova jsou píliš všeobecná a po novi-

násku stylisována. Ostatn schází tetí z eského trojlístku

:

Fibich.*)

Probral jsem se podrobnji novou knihou Merianovou

zúmysln, chtje eskému tenái podati obraz její ve svtle

nezbytných požadavk, které teba initi po modern vy-

psaných djinách hudebního umní, tím spíše, že záliba

sahati po nmeckých knihách píruních pochybné ceny je

u nás velmi rozšíena. Kupujeme asto namátkou, co nám
knihkupecký výbr pinese, a jsme pak zklamáni a tak by se

mohlo leckomu státi i na píšt s knihou Merianovou, která

je mlí mimo vše nadání a odbývá tenáe neúplnou for-

mulkou vývoje hudebních forem práv tam, kde oekává
výklad co chvíli vnímaných svžích zjev hudebního umní.
Tam, kde hudba není pojata jako koordinovaný zjev ostatním

a souvislost její se životem ztrácí se v písku, tžko chtíti více.

z.

Národní divadlo.

Dodaten referuji o Smetanovu Daliboru s hostem

p. Orszelskim ve hlavní úloze a sl. Kacerovskou,
jíž poprvé tenkráte Milada pipadla.

Pedchozím výkonm našeho nov angažovaného tenora

vytýkán prvotn nevkusný pednes, neklidný ve svých plá-

polavých, náhle z pianissima do fortissima se vymršujících

melodických a dynamických liniích, vytýkán mu nedostatek

živjší, uhlazené a pravdivé hry. Pízniv ocenn naopak

znaný jeho hlasový materiál, zvuný, celkem lahodný a ohebný

a lehce, jak se zdá, ovladatelný, po stránce vokalisace pak

opravdu velmi dobe ovládaný.

Z toho, jak p. Orszelski tenkráte dovedl osvojiti si

rázem eský text své úlohy, jak vpravil se i v naši eskou
vokalisaci, i z toho, jak rychle dovedl vytenou základní vadu

svého výkonu odložit, možno snad soudit na snahu i schop-

nost, dojiti cíl, u nichž bychom naše pvce rádi zeli. Jinak

ukázal však po nových stránkách, kolik mu do umlce vtší

scény schází: nebo od prostého, citem a vkusem dilettanta

*) Pan dr. N., na kterého psobí celá kniha velmi milým
teplem (takže její peklad doporuuje), míní, že Merian opravdu
zná to, o em píše, zejména úcta, s níž mluví o »Mé vlasti

a »Z mého života«, ukazuje prý samostatný úsudek autorv
v nejlepším svtle. O Dvoákovi prý Merian bližší charakte-

ristiky nepodává ; tená zajisté nedá tomu tvrzení za pravdu,

nebo stejn primitivn cliarakterisuje Merian Dvoáka jako

Smetanu. Dále míní, že by byl Merian musil zmnit poslední

svou kapitolu, kdyby byl znal Fibicha. Tomu nemohu pi-
svdili. Pan dr. N. odvoduje to Fibichovým melodramem ;

patrn pehlédl v knize (a zmiuje se sám výslovn o tom
míst pi Bendlov melodramatu) odmítavý názor Merianv

:

»Melodram jeví se nám dnes jako málo umlecká obojaká

forma, která snad v prbhu vtšího umleckého díla (ino-

hry nebo opery) na jistých místech dobe umístna býti

a dobrý úinek míti mže, jako samostatná forma však stále

zstati musí ním poloviatým, »nicht Fleisch und nicht

Fisch«, ježto hudba a deklamace úpln se neprostupují a více

sebe navzájem ruší nežli podporují« (str. 101) — který je

v piotiv s názorem u nás zdvodovaným a propagovaným
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vedeného podání úlohy k umleckému, promyšlenému a pro-

hloubenému výkonu jest asi tak daleko jako od dobré vo-

kalisace k deklamaci, každou tou hláskou z nejhlubšího nitra

duše proudící.

Slena Kacerovská ukázala sic v nkolika úlohách,

v nichž ve všech velmi estn obstála, své rozhodné schop-

nosti pro úlohy velikého slohu. Ale Milada je z úloh stylu

ne jen velikého, ale nejvtšího, vyžadujícího stejnou, zá-

vratnou hloubku citu jako výši vášn; pi tom, co pvecké

stránky se týe, úloha pohybující se se zvláštní zálibou práv
tenkráte, když nejvtší síly výrazu žádá, v nižších a stedních

polohách hlasových. Smetana dává práv tam, kde docílit

chce nejsilnjšího úinku, pednost polohám, jimiž úinku

docílit jest slen pírodou odepeno: krásná její výška ne-

vyváží tu, ím polovice úlohy padá. A do tragiky Miladiny

lásky, která rozpíná své ruce za svým štstím, splývajícím

na rozhraní života a smrti, slen též zatím mnohý tón

a hlubší odstín chybí. Ale mnohý zase z nejhlavnjších rys
jevil se tu, dík práv slenin nadání pro dramatické úlohy,

pkn a zeteln, teba ne v celé své šíce a hloubce naznaen.
K. Hoffmeister.

Ped závrkou listu požádala nás jistá v hudebních

kruzích vážená osobnost o uveejnní tchto ádk:
»etní cizinci, kteí v poslední dob navštívili Národní

divadlo, vyslovili se velmi nechvaln o bezohlednosti,

s jakou se u nás mní oznámený repertoire. Platí to

zejména o nkolikráte ohlášených a vždy zase odložených

»Dvou vdovách«, které ve svém nynjším provedení roz-

hodn více na pitažlivost intelligentního i širšího obe-

censtva psobí, nežli rzné jiné divadelní experimenty.

»Všude jinde* — pravila jistá literárn vynikající osobnost

zahraniní — »v Paíži, v ím nebo v Neapoli jsme si

mohli s jistotou objednati své lístky den ped dotyným
pedstavením, jen ne v Praze. K vli pantomimám a balle-

tm k Vám nejezdíme, my chceme v první ad slyšeti

Vašeho skvostného Smetanu.«

Dopáváme místa projevu tomuto proti správ divadelní

namíenému, ale neuznávajíce jeho oprávnnosti, navážeme
na píšt nkolik gloss.

Feuilleton.

J4udba a naše školy stední.

Píše Kon. Pospíšil, u. v Pacov.

Mocný vliv, jakým umní psobí výchovn, do-

chází stále vtšího ocenní
;

popularisovati umní
stává se heslem doby. A pece tak málo dbá moderní
školství tohoto momentu výchovy, že píští historikové

diviti se budou, jak pi ohromném rozvoji umn
v dob naší škola, semeništ generací píštích, mohla
zstati nedotknuta božským dechem Krásy ! Na poli

výtvarného umní nepatrný nábh uinn z popudu
ministerstva šíením reprodukcí umleckých kreseb,

rovnž, a pomalu, šíí se kulturní djiny na konto

djin krve tam, kde uitel chápe pravý smr a cíl hi-

storického uení ; kreslení považuje se stále ješt za

pouhou » dovednost « mechanickou, z krásného písem-

nictví iní se namnoze okleštný a zkomolený strašák

;

ubohá pak Popelka, hudba, krí se v jediné hodince

týdenní ve školách obecných (zpv) a mšanských,

znechucuje se emeslným zpsobem uení a jedno

stranným cílem na ústavech uitelských a hyne v mrazu
neobligatnosti na školách stedních. — Leta mijí, ge-

nerace po generaci vystupuje ze škol, tisíce mladých
duší v prvém rozpuku kvtu svého dychtí marn po
rose a vadnou v suchoparu školských šablon, aneb

hledají náhrady mimo školu bez vdce tápajíce. Léta

mizí a nic se nemní; každá sebe menší reforma ztí-

žena je olovnými podešvy : sbory zákonodárné si

vci nevšímají a uitelstvo, znajíc nehybnost školského

aparátu a nemožnost pohnouti jím, skládá v resignaci

ruce v klín.

Že pak reforma stedních škol i z jiných píin
je nezbytná, a že nedaleká je doba, kdy se k reform
té pikroiti musí, dbejme toho vším úsilím, aby

i hudb v píští (zajisté že jednotné) škole stední do-

stalo se spravedlivého podílu.

Zpv a hudba butež povinnými
pedmty a budiž pro n ustanoven
zvláštní uitel, rovnž zízena budiž pi vyso-

kých školách stolice pro djiny hudby a theorii, obsa-

zená ádným proíessorem.*)

Povinné vyuování hudb na stedních školách

dlo by se dílem po tídách (theorie) dílem v odd-
leních (skupinách) — zpv sborový a hudba instru-

mentální.

Nedostatek sluchu nemže býti obligatnosti ped-
mtu na závadu : žák touto vadou stížený byl by osvo-

bozen práv tak, jako od tlocviku se osvobozuje re-

alista s neduhem tlesným ; obava ped petížením

rovnž nemá místa, nebo žáci pstující hudbu vedle

školních studií a to asto velmi intensivn ani

v uení nepokulhávají, aniž jsou petíženi
;
vždy pak

by hudba musila býti spíše oberstvením, zmnou
blaze psobící. Obasné produkce žák a školní zá-

bavy, v nichž by hudební ísla stídala se s recitacemi

básní a pednáškovými pokusy, inily by školu žactvu

milým útulkem a chránily by mladé duše ped pach-

tním po zábavách lichých a zhoubných, ani k tomu
nehled, že by školy i obecenstvu mohly se státi pro-

stedkem zájmu, vzdlání a zušlechtní. Co posud
v tomto smru nadšenými nkterými uiteli vykonáno,
jest jen nahodilé a na dobré vli jednotlivc závislé

:

nech dobré stane se obecným.

Hudba církevní.

Benešov. V sobotu pi slavnosti »Vzkíšení Pán«
provedeny byly na kru dkanského chrámu Pán tyto

skladby: »Chvalozpv« od Beethovena s prvodem varhan
a dechových nástroj, eské »Regina« pro smíš. sbor a so-

pránové solo. Pi velké mši svaté na Hod Boží provedena
byla mše »Salve Regina« od Stehle a vložky »Aj chválu nad-
šenou « a »Vítej hosti vzácný« pro smíšený sbor a varhany
od Bortanského.

"Páka J^ová. Zpv. spolek »Hlaso« provedl ízením
svého sbormistra, ed. kuru H. Tomáše, na Boží Hod skladby

:

*) K tomuto pání p. pisatelovu sluší dodati, že je

splnno na mnohých universitách, kde stolice pro esthetiku

a djiny hudby je obsazena professorem. Na p. v Praze
(Hostinský), ve Vídni (Quido Adler), v Lipsku (Riemann).
Theorie hudby, jakožto disciplina nevdecká, nýbrž theore-
ticko-pomocná, je ovšem pikázána lektorm. P. r.
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Picka: »Mše Es-dur«, Skuherský: »Oraduale a Offertorium«,

Kocian : Pange lingua«. Na pondlí Velikononí : íhovský :

»Missa Loretta«.

Plze. Poad církevních skladeb v pašijovém týdnu

v arcidkanském chrámu: Zelený tvrtek. Kubát: »Kyrie a

Gloria* ze mše »Brevis«, ostatní ze mše »St. Francisci Sera-

phici«, Anério: »Christus íactus est«, Skuherský: »Dextera
Domini«, Mozart: »Ave verum corpus«, Hruška: Pange
lingua«. — Velký pátek. Nešvera: »Pašije«, Palestrina: »lm-

properie«, Skuherský: »Vexilla regis«, Wesselach: »Ado-
ramus Te Chríste«, Hándel : »Ecce quomodo«. — Ve stedu,
tvrtek a pátek odp. »Responsoria« od Mittera a Hallera,

ke konci Allegriho »Miserere«. — Bílá Sobota. Pi ímské
mši sv. : Skuherský: »Missa Brevis«, Auer: »Recordare«. —
Foerster : »Missa St. Adalberti«, ostatní choráln. Pi slavném
Vzkíšení Pán: Foerster: »Regina Coeli«, Picka: »Te Deum«,
Smolík :»Pange lingua«. — Na Hod Boží. Foerster: » Vid i

aquam«, Kubát : »Missa in honorem St. Norberti «, Skuherský

:

»Haecdies«, Ebner: »Terra tremuit«, Pittoni: »Pange lingua«,

ostatní choráln. — V pondlí. Koenen : »Missa St. Joannis

Chrysostomi«, Zangl-Stehle : »Haec dies«, Ebner: »Angelus
Domini«, Kubát: »Pange lingua« z D-dur, ostatní choráln.

Rychnov n. \\n. Na kvtnou nedli, na svátek Zvst.
Panny Marie a na Velký pátek provedeny byly ízením ed.
kru AI. Provazníka Nešverovy Pašije. Dne 23. veer prove-

deno bylo Provazníkovo oratorium »Sedm slov Krista Pána«
pro sola, sbor a orchestr. Dne 16. m. m. dávána byla Zang-
lova mše op. 29. Vložky choráln.

Turnov. Ve svatém týdnu provedeny na zdejším kru í-

zením ed. J. Kuhna následující skladby: na kvtnou nedli, Zv.

P. M. a na Velký pátek Nešverovy Pašije. Na zelený tvrtek:

Bischof: »Missa Innocentiurn. Kyrie a Gloria« s prv. varhan,

ostatní ásti á capella. »Pange lingua« choráln. Velký pátek:

»Popule meus. od Vittorie a Vexilla Regis« od Etta ; veer
Decius: »Smrt Spasitele*, Sychra: »Hrob Tvj, Pane«, a

Rossini: »Cujus animam« ze »Stabaí Mater« pro sólový

hlas s prv. varhan (pí. Šolcová). Na Bílou sobotu : Tregler

:

Mše pro smíšený sb. a varn.., ostatní choráln
; pi Vzkíšení

:

Lotti: »Regina Coeli«, Kížkovský: »Te Deum«^ a Hruška:
»Pange lingua«. Na Hod Boží provedena Ríhovského:
»Missa Loretta« pro smíšený sbor s prvodem varhan a

orchestru.

Zprávy spolkové.

J-íudební pehled *Prahy a venkova.

Blatná. Dvoákv veer zp. sp. »Úhlavan« dne 25.

bezna. Dirigent J. Novák. Poad z Dvoákových skladeb

:

Hymna es. rolnictva, muž. sb. Milostné písn (pan Režný).

Z »Poetických nálad« (pan Holub). Duetto z op. »Selma
sedlák« (sl. Procházkova a p. Adámek). I. vta z Sonatiny
pro housle a klav. (pp. Vodrážka a Holub). Kvartetto, op.

»Šelma sedlák« (sle. Franzlova a Martinovská a pp. Novák
a Žák). O Dvoákovi (promluvil p. Martinovský). Napadly písn,
smíš. sb. Cigánské melodie (p. Fencl). Vybhla bíza, smíš. sb.

Slovanské tance 4ru. (sl. Franzlova a p. Holub). Klavírní

doprovod: slena Franzlova a pp. Holub a Jungmann. —
Bydžov f>Jový. Koncert Ob. Besedy dne 31. bezna. Poad:
Beethoven: Trio G-dur (pp. Vyskoil, Zuna a Zelenka).

Servais: Koncert pro cello (p. Zelenka). Dvoák: Z "Milost-

ných, písní, a Malát: »Zdálo se mi«, a »ervená se kdoule«
(sl. íhová). Dvoák: Jarní, a ajkovský: Trojka pro klav.

(pan Vyskoil). Bruch: Adagio a Ševík: eské tance pro
housle (p. Zuna). Bendi : Dvojzpv z op. Lejla (sl. íhová
a p. Laitr). Dvoák: Dumka, trio. — Chrudim. Koncert M.
Gorlenko-Doliné poádá hud. sp. »Slavoj« dne 20. dubna.
Poad : Glinka : Scéna Váni z op. »Život za cara« (pí. Do-
liná). Fibich: Selanka a Smetana: Z domoviny (sl. Herite-

sová). ajkovský: Nocturno, a Arenský: Valík (sl. N. Ve-
liachevova). Borodin: »V tvé zemi«, Arenský: Den usíná,

a, Cui : Zpv z op. > Zajatec Kavkazský« (pí. Doliná). Ševík

:

eské tance (sle. Heritesova). Nápravník: »Ukolébavka«.
ajkovský: Romanze Pavlíny z op. »Piková dáma« a Dargo-
myžský: Nár. píse ruská (pí. Doliná). Smetana: Touha

a Suk: Polonaisa (sl. Veliachevova). Smetana: Ukolébavka
z »Hubiky« a Rimsky-Korsakov : Píse pastýe z op. »Sn-
guroka« (pí. Doliná). Klavírní doprovod sl. Mi\a Souková.
— Klatovy. Dvoákv koncert zpv. sp. »Šumavan« dne
25. bezna. Dirig. J. Janák. Poadv : Hymna es. rolnictva,

smíš. sb. Suita op. 39. pro orch. »Žal«, muž. sb. Smycový
kvartet op. 96. (pp. Palich, Sekyra, Záho a Slabý). »Ballada^
á Slov. tanec pro housle (p. Palich). Z »Mor. dvojzpv*,
žen. sb. »Klid« pro cello (p. Slabý). > Virgo virginum* ze
Stabat Mater«, smíš. sb. a orch. Klavírní prvod: sl. Tali-

chová a_ p. Fgner. — Kojefjn. Koncert ve prospch spolku
»Radhoš« dne 31. bezna. Úinkovali: pí. Javrková (zpv)
a pp. bratí Javrkové. Poad: Dvoák: Dumky. Smetana,
Dvoák a Fibich : Písn. Pierné : Serenada pro housle.
Novák, Vendler a Bendi : Písn;, Goltermann : Koncert pro
cello. Laub : Písn. Horník a ajkovský: Písn. Javrek:
Moravské národní písn. Foerster: III. vta z tria a
Dvoák: Slovanské tance pro trio, — Mstec Jtemanv.
Zábavní veer Spolku paní a dívek dne 31. bezna 1902.

Z poadu: Bizet: Arie z op. »Carmen«, a. Vendler:
Ráda (sl. Souková). V. Laub: Dudák, žen. sb. ajkovský:
Tvj nmý žal, a Dvoák: Dobrou noc (sl. Souková). Pro-
cházka : Valašská nevsta, žen. sbor. Klav. prvod : p. ed.
Havlasa. — Oech. Koncert es. pv. kvartetta dne 31.

bezna. Poad: Palla: Chodská. ajkovský: Árie z »Pikové
dámy« (p. Novák). Bachtík : Z luh slovenských. Nicolai

:

Dvojzpv z op. »Veselé ženy Vindsorské (pp. Mikoláš a
Svojsík). Vilhar: Na vlnách. Bizet: Arie z op. »Carmen«
(p. Mikoláš). Novotný: Od dvou do tí, a Mladý: Nekáraná
žena. Grieg: Tys láska má, a Novotný: Ne, ty to nepovíš

(p. Novák). Paukner: Chaloupky. Klavírní prvod jtp. Mi-
koláš a erný. — Olomouc. Koncert pv. hud. sp. »Žerotín
dne 6. dubna. Dirig. A. Petzold. Poad: Dvoák: Píse bo-
hatýrská, symf. báse. Smetana: Z eských luh a háj,
symf. báse. Nešvera: Májová noc, ballada pro smíš. sbor
a sola s prv. orch. — "Páka Hová. Duchovní koncert zp.

spolku »Hlaso« dne 23. bezna. Dirig. H. Tomáš. Poad:
Bendi: Modlitba, muž. sb. Stehle: Ave Maria, žen. sbor.

Witt: Stabat Mater, smíš. sbor. Foerster: Královno nebes,
smíš. sb. Beethoven : Kristus na hoe Olivetské, oratorium pro
smíš. sb., soli a orchestr. Sola: sle. Holebachova a pp. dr.

Tomáš a Kretschmer. — "Prostjov. Veírek hudebního
salonu Mš. Besedy dne 27. února. Poad: Bruch: Koncert
G-moll pro housle (p. Ledvina). Novák: Písn (sl. Podivín-
ských). Smetana: Symf. báse »Blaník« pro klav. 4 r. (pí.

Raulichová a p. Ambros). Smetana : Z Veerních písní (sl.

Podivínských). Dvoák: Dumka a Furiant a klav. kvintetto

A-dur (pp. Ledvina, Wilhelm, Steinmann, Pavelka a Ambros).
— Koncert zp. sp. »Orlice« dne 31. bezna. Spoluúinkuje
orch. pššího pluku . 18. Dirig. Ez. Ambros a H. Baudis.
Poad : Smetana : Pedehra k «Libuši«. Nešvera : Noveletta.
Bendi: Vojáci, muž. sb. Davidov: Koncert pro cello (pan
Pour). Thomas : Ouvertura k »Mignon«. Bendi : Tatranská
fialoka, muž. sbor. Kocian: Dumka, a Dvoák: Rondo pro
cello. Dvoák Legenda . 4. — Radnice. Koncert pv.-hud.
kroužku dne 16. bezna. Dirig. Em. Jaour. Poad: Rutte:
»Dudáek«, žen. sb. Bendi: Ballada z »Lejly«, smíš. sb. se

soli s prv. Fibich: Kvartet z G-dur, tetí vta. Smetana:
»Vltava«, symf. báse pro klav. 4ru. Grtzmacher : Fantasie
Hongroise pro cello. Bendi: »Pvcova prosba«. Kovaovic:
Voraky z op. »Psohlavci«, smíš. sbor s prv. klav. Ernst:
»Elegie« pro cello. Bendi: Píse z »Lejly«. Mendelsohn

:

»Píse beze slov«, smy. kvartet. Beethoven : Menuett ze

»Septuoru«, smy. kvartet. Malát: »Zpvy lidu eského I.« smíš.

sb. s prv. — Rychnov n. b{n. Zábavní veer Ob. Besedy
dne 15. Bezna. Dirig. AI. Provazník. Z poadu: Mendels-
sohn : Ouvertura pro klav. 4 r. (sl. Provazníkovy). Sedlák

:

Šumají, Hartl : Aj zdráva bu, muž. tverozp. (pp. Muk,
Provazník, Macháek a Lowy). Smetana: Arie z »Prodané
nevsty« (sl. AI. Provazníkova). Paukner: Když T vidím,

Komzák: Pohádka máje, smyc. kvartetto (pp. Provazník,

Rathouský, Lówy a Plachetka). Ruka : Pro Vás to, matiko,
a Mysliveek: Notturno, žen. sb. Pospíšil: Zda v lásce své

(p. prof. Muk). Paukner: Po kázání, muž. kvartetto. Wie-
niawski : Legenda pro housle s prvodem (p. Provazník). —
Slaný. Koncert pv. sp. »Dalibor« dne 23. bezna. Dirig.

K. Manšingr a AI. Vymetal. Poad: Rubli: Vlasti má, muž.
sb. Grieg: Dv písn, smyc. orch. Bendi: Pomsta vil, žen.
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sb. se soli (sl. Vernerová a Stauchová) s prv. klav. Bendi

:

Tatranská fialpka, muž. sbor s ten. sólem (pan Manšingr)
s prv. klav. Cajkovský: Barcarolla a Nešvera: Idylla, smy.
orch. Dvoák : Hymnus, smíš. sbor s prv. klav. a harm.
Klav. a harm. prv. sle. Koubková a p. Vymetal. — Spol.

divad. ochotník poádá dne 5. a 6. dubna 2 pedstavení
Suppého operetty »Díví ústav«. Spoluúinkují žákyn pvecké
školy K. Manšingera. Dirig. K. Manšinger. Klavírní prv. p.

Fr. Neubert. — Trho-Sviny. Koncert ochot. sp. »Tyl« dne 16.

bezna. Dirig. dr. Kunert a J. Krka. Poad : Flotow : Ouvertura
k op. »Alessandro Stradella« (hud. oktetto). Smetana : eská
píse, smíš. sb. Bériot: Scene de ballet pro housle s prv.
klav. (p. Straka). Fibich : Hakon, melodram na slova Vrch-
lického (p. Držmíšek). Picha : Husitská rhapsodie (pan dr.

Kunert). Bendi: Rže, žen. sb. Vendler: Modlitba na ipu,
muž. sbor. Mašek: Variace pro housle (pan Straka). Liszt:

Grand valše di bravura pro klav. (p. dr. Kunert). Francké

:

Operní potpourris (hud. oktet). — Turnov. Koncert Zpv.
spolku dne 30. bezna. Dirig. J. Kuhn. Poad : Rutte : Racku
bílý, muž. sbor. v Smetana : Smy. kvartet »Z mého života«

(pp. Gregora, Štika, Dražil, Haase). Smetana: Skivánci
píse z »Hubiky« (sl. M. Bobková). Dvoák: Dumky pro
klav., housle a cello (pí. Kuhnová a pp. Gregora a Haase).
Tovaovský: Aj bledý msíkn (kvartetto zpv. spolku).
Malát: Našim ženám, žen. sb. s prv. klav. Chvála: Povz
mi, a Anger: Sýkoíka (sl. Bobková). Beethoven: Adagio ze
sonáty pathétique, smy. kvintetto. Kovaovic: Necho k nám,
a Douša : U mlýna (sl. Bobková). Vendler : Kolada, smíš. sb. —
Vamberk. Koncert >Blaáckého kvartetta« poádaný Mšf.
Besedou dne 16. bezna. Poad: Smetana: Vno. Bendi:
Postilion. Vendler: Vrná milá. Palla: Z eských tanc.
Foerster: Polní cestou a Skivánkovi. Dvoák: Pomoané,
a Ztracená oveka. Blafácké písn. — Vyškov. Veírek
ten.-pv. sp. »Haná« dne 31. bezna. Z poadu: Bendi:
Kvetlo v poli jetelíko, žen. sb. (»Vlasta«). Smetana: Výstup
z »Hubiky«, a Hallmund: arovná píse. Bendi: Cypiše,
a Smetana: Árie Jeníka z »Prodané« (p. Jiík). Blodek: Scéna
z op. »V studni«. Smetana: Skivání píse z »Hubiky«.
Paukner: Vzdechy nevsty, žen. sb. (»Vlasta«).

Jednota eskoslovanských editel kr, ka-

pelník, varhaník a majitel hudebních škol.

(Za redakci této rubriky odpovídá B. Kašpar.)

— V posledních dnech dlel u mne návštvou pan ko-
lega K. z Moravy. Pi té píležitosti rozhovoili jsme se pi-
rozen o naší Jednot, a on sdlil se se mnou o rzné ná-
hledy nkterých len, zvlášt pokuo píspvk a podpor se
týe. Vc to u sdružení, jehož hlavním úelem jest podpora
len a jejich rodin, zajisté veliké dležitosti.

Bylo namítnuto, že ve stanovách neiní se zmínky o urité
výši pípadné podpory, naopak, že podmínka podporu udliti
»dle pomr žadatele a dle stavu pokladny«, odpuzuje mno-
hého lépe situovaného kollegu do Jednoty vstoupiti. Posa-
vadní zkušenost uí nás, že stanovití výši podpory uritou
íslicí, ba ani pomrem percentuálním nelze, aby Jednota ne-
ztratila povahu svépomocnéhosdružení, an tím stala

by se ped zákonem pojišovací spoleností, pod-
léhala by pak berním zákonm, stala by se jaksi obchodním
podnikem spoleenským, úadování stalo by se složitjším,
a tím že nutno bylo by zjednati placenou, v úetnictví vzd-
lanou sílu, také nákladnjším a setrvání ve svazku organisace
i udlení podpory záviselo by od pesného pla-
cení píspvk. Již tato poslední okolnost dle dosavad-
ního, znamenala by hrob mladého našeho sdružení. Slova
ve stanovách, že »udlení podpory dje se dle pomr ža-

datele a dle stavu pokladny«, vložena byla po delší debat
v ustavující schzi na Zofín, a tedy po zralém uvážení.
Dovolí-li stav pokladny, nebude jist nespravedlivo, když vrátí

se potebnému spolubratru nejen všecky vklady, by i v m-
síních dávkách, ale nebude-li jiných žadatel, i veškeren
úrok ze základního jmní. To je práv ten rozdíl mezi po-
jišovnou a Jednotou v nynjším jejím složení. Tam suché
cifry, zde ale dává láska vše, co mže! Povážlivji ovšem
vypadalo by to,^ kdyby pihlásilo se více žadatel souasn.
Ale i pak, myslím, by i v míe skromnjší dáno bylo by vše
k disposici jsoucí. Mýlí se, kdo vidí v podmínce té kliku,

aby mén mohlo býti na podpoe vyplaceno. Jednota zajisté

není spolkem, i lépe podnikem k hromadní jmní zalo-

ženým.
Nejvyšší ale as již jest, sestaviti ád podprný a tento

uveejnili, aby lenové, i ostatní kollegové v ohledu tomto
úpln byli uspokojeni. Ponvadž ale funkcioná, který ped
rokem vypracování návrhu podobného na se vzal, nic posud
neuinil, vypracuje jej jednatel pro píští schzi již
(v dubnu) a proto prosí všecky kollegy, o veledležitou tuto

vc se zajímající, aby mu laskav pípadné návrhy a náhledy
své sdlili do 15. dubna t. r.

Záhodno by bylo, aby každý, teba nelen, i to, co ne-
vhodným na Jednot shledává, výboru oznámil; jen tak

mže se tato zdokonalovati, a potebám všech vyhovli.

* *

— O provozovacím právu skladeb hudebních a o vy-
máhání poplatk vídeskou spoleností hudebních skladatel
a nakladatel (z eských jsou v ní jen ddicové Smetanovi,
Hausmann a Fr. A. Urbánek) píše v . 12. zde dne 22. bezna
t. r. »Nájemník« : Valná hromada loská usnesla se založiti

»skladatelský odbor« a ustavení jeho vzal na se kollega

A. Z. Vymetal, který obstaral již potebné informace od
spolku »Máj«. O vci této jednáno bude na píští schzi
výboru.

— Nedivíme se, že výkonný výbor mladoeský neod-
povdl nám ani na pipiš loský, ani na letošní ohražení,

když zachoval se rovnž tak i k dležité stran politické,

jak poslední »Rad. L.« oznamují.
— Kollega J. E. Zelinka podjal se záslužné práce, upraviv

mši »Ferdinandi Benigni« (G-dur) op. 43. zemelého uitele
svého, id. F. Z. Skuherského, pro dva stejné, neb tyry smí-
šené hlasy s prvodem varhan (pizpsobeným i starším

strojm). Pístupna i slabším sborm, žádá ale dovedného
vaihaníka. Cena: part. K 3

-

20, hlasy K 1"20, hlasy nástrojové

K 1-50. Vydal M. Knapp v Karlin.
— Jar. Burian v Písku vydal Modlitbu na slova Raisova

od dra Máchy. Hodí se zvlášt pro školní mládež (1 K).
— Dotazy v záležitostech placení píspvk a vbec po-

kladních adresujte laskav na pokladníka.

Dopisy.
Z Chrudimi. Koncertní zábava hudebního spolku

»Slavoje«, konaná dne 22. bezna t. r., pivábila vybrané a
ne píliš etné obecenstvo, jež se zájmem a plným uspoko-
jením sledovalo pestrý poad. Koncert zahájen Malátovým
trojhlasým ženským sborem »Našim ženám«, nacvieným
sbormistrem prof. J. Soukem. Sbor 40 dam osvdil vzácnou
disciplinu. Urité a pevné nástupy a pesné odstiování uká-
zaly vdnou tuto skladbu Malátovu v nejpíznivjším svtle.

Jak vdným materiálem pro obratné sklrdatele jest nevy-
erpatelný poklad národních písní, ukázalo se pi rukopisné
novince skladatele prof. J. Souka »Ti písn eské« voln
zpracované pro smíšený sbor s prvodem piana a harmonia
a) U Hosína, b) Chodila matika, c) Dudák. Písn ty, vyni-

kající delikátním a mistrným vedením hlas, pímo elektriso-

valy posluchastvo. etné skladby Soukovy, z nichž cenou
poctný ženský sbor »Cikánova píšalika« mnohými zpvá-
ckými spolky proveden byl, vynikají šastnými nápady, ne-
mají nic zastaralého, nic banálního. Též v komorní hudbu
šastn se uvedl klavírním kvartettem, poctným cenou spolku
pro komorní hudbu v Praze. S nemenším úspchem potkaly
se Vendlerovy. »Troubské písn« pro smíšený sbor s pianem,
jež ízeny pevnou rukou sbormistra J. Poslta, editele musea,
s chutí a rhytmicky i dynamicky správn zapny byly. »Píse
eskou « od Ferd. Sládka a »Jídelní lístek« hudební žert od
Vránka provedl ízením sbormistra J. Poslta mužský sbor
ítající 30 vtšinou jistých zpvák úpln správn, pe-
konav hrav obtížnou a neobvyklou intonaci ve skladb Slád-
kov. Nejvtšího úspchu dosáhlo nov utvoené dámské
pvecké tercetto (pí. M. Musilová, sl. M. Dysmasová a sl.
M. Štpánková), jež doplnno i na kvartetto svou výtenou
uitelkou sl. A. Soukovou. Svžími a vyrovnanými hlasy,

hluboce procítným pednesem a vkusným výbrem skladeb
uchvátily posluchastvo, jež nestailo je vyvolávati. V kvar-
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tettu zaply od E. Treglera ») Jarní dešf, b) Máje, v tercettu

od Gj. Eisenhutha: »ernue za dragom« a od B. Vend-
lera: »Vybravá«. Jest žádoucno, aby umlecké to sdružení
potrvalo v tomto svém složení, i bude zajisté chloubou
»Slavoje« i celé Chrudim. Zpvná ísla byla vystídána od-
borem pro komorní hudbu, jenž zahrál psobivé Malátovy
»Venkovské obrázky« pro dvoje housle, cello, piano a har-

monium a rozkošné Dvoákovy »Valíky« pro smycový
kvartet. Provedení obou skladeb svdilo o dokonalé souhe
a hudební vysplosti všech úinkujících. Dne 20. bubna t. r.

uspoádán bude ve velkém sále prmyslového musea velký
koncert proslavenou zpvakou paní M. Gorlenkou-Dolinou,
kontraaltistkou carské opery v Petrohrad a sólovou pvkyní
J. V. ruského cara, známou pítelkyní eského umní hudeb-
ního. S paní Gorlenkou-Dolinou pijede výborná klavírní

virtuoska slena Nadžda Veliachová. Mimo tyto umlkyn
získal výbor Slavoje pro koncert ten mladistvou virtuosku
na housle slenu Heritesovou, žákyni prof. Ševíka.

Z Háchoda. Místní zpvácký spolek »Hron« vystoupil
dne 23. února poprvé .ped veejnost velkou skladbou pro
sola, sbor a orchestr: » Švanda dudák* od K. Bendla. K pro-
vozování napsal pro. Bauer uvedení, v nmž seznámil
obecenstvo s obsahem ballady a také o hudební stránce
díla strun promluvil. Sola (Cizince a Švandu) zpívali

pp. prof. Bauer a Novák, Maenku pí. Kratochvílová, cho
lékae z erveného Kostelce, která unesla obecenstvo svým
krásným, zvuným hlasem. Skladbu nastudoval a ídil pan
kap. M. Philipp, jehož vytrvalé píli a obtavosti dkujeme,
že bylo nám popáno poprvé s velikou skladbou toho druhu
se seznámiti. O skladb samé neteba šíiti slov: je známo,
že to byl nejšfastnjší pokus Bendla na poli hudby národní
a tak také došlo rozkošné, pístupné dílo velmi vlídného
pijetí u etn se shromáždivšího obecenstva. — O týden
pozdji byl koncert opakován pro široké obecenstvo, pi
cemž místní továrny pispním umožnily spolku, že mohl
vybírati velmi nízké vstupné. Pes rady, aby dáván byl
koncert úpln bezplatn, rozhodl se výbor pro nepatrné
vstupné, jelikož chtl pi své akci o popularisování umní
seznati, pokud širší obecenstvo má na vci skutený hlubší
zájem. Kdyby se byl koncert dával bez vstupného, bylo by
se tam nahrnulo zvdavc, kteí by nebyli pi dalších pro-
dukcích, až by se byl spolek pec jen musil odhodlati k vy-
bírání vstupného, snad vbec pišli. Význam koncertu ocenil

místní list mimo jiné tmito slovy: »Tím okamžikem, kdy
otevíráme vyddným vrstvám pístup k pokladm kulturním,
které byly dosud peliv steženým majetkem a privilegiem
tak zv. vyšších vrstev, klademe základ k úpln novým kul-

turním pomrm. Šlechetný in pp. chef továrních nezstane
bez vlivu na pomr širokých mas k nim a pispje ve znané
míe ku zjednání sociální harmonie, která jest podmínkou
zdárného vývoje vcí.« Návštva koncertu byla — a to byl

prvý pokus tohoto druhu — velmi slušná a je skvlým vy-

svdením pro žádost po vzdlání u širších kruh obecen-
stva. Doufáme, že zpvácký spolek na dráze takto nastoupené
bude pokraovati a že také jiné hudební spolky v echách
budou pamtlivy toho, že umní práv tím, že také mén
majetné vrstvy nabývají píležitosti jím se pokochati, nabývá
ethického posvcení.

Rzné zprávy.

* Antonín Dvoák píše novou operu: »Armidu« na

text Jaroslava Vrchlického, který ped lety poal již uvádti

v hudbu Karel Kovaovic.

'Smetanova »P r o d a n á nevst a« dožila se

na jevišti c. k. dvorní opery ve Vídni v pátek dne 4. dubna

padesátého provedení. Tohoto potu pedstavení dodlala

se v období mnohem kratším, než svého asu na eském
zemském jevišti. V prozatímním divadle byla premiéra dne

30. bezna 1866, ve dvorní opee 4. íjna 1896; k padesátému

provedení došlo v onom dne 24. íjna 1874, tedy po pl
osmém, v této však již po pl šestém roce.

* V Praze zemela v sobotu dne 29. bezna pí. Zdeka
Hlávková, ro.z. šl. Havelková, manželka presidenta »eské
Akademie« a >eského spolku pro komorní hudbu* p. vrch.

stav. rady Josefa Hlávky. Jako její chot k velikým úkolm
národním obracel vysoké obnosy ze svého jmní, byla ze-

snulá paní naopak skrytou dobrodjkou osob nezjevn strá-

dajících. Sama byvši hudebn vzdlána jak ve zpvu, tak ve
he na klavír, piln sledovala náš hudební ruch a kde mohla,
osvdovala píze svou mladým hudebním talentm. Vzne-
šenou dámou touto klesla ve hrob nadšená ctitelka a d-
vrná osobní pítelkyn mistra Antonína Dvoáka.

* Z ady výkonných umlc eských zmizelo zase jedno
vážené jméno. Dne 1. dubna zemel pan Josef Koráb,
profesor flétny na pražské konservatoi hudby a len orchestru

Národního divadla, ve vku 43 let. Zesnulý byl znamenitým
umlcem svého nástroje, výborným uitelem a pro své hlu-

boké vzdlání i osobní vlastnosti požíval v hudebních kruzích

nelíených sympatií. Dvrné pátelství poutalo jej po dlouhá
leta s mistrem Zdekem Fibichem, jenž pelivým rukám jeho
svoval etné klavírní úpravy svých dl.

* Politování hodnou nehodou stižen byl ve tvrtek
3. dubna prof. Jindich Kaán z Albest. Když odcházel
po 8. hodin z uebných místností klavírního oddlení kon-
servatoe umístných v nádvoí budovy c. k. školního kniho-

skladu v Konviktské ulici, sklouzl do hluboké jámy vyko-

pané za úelem stavebních oprav tam podnikaných, která

však za tmavého veera nebyla ani zahražena ani na ni

nebylo výstražným svtlem upozornno, — a zlomil si levou

nohu. Zpráva o tžkém úrazu vynikajícího našeho klavírního

pedagoga vzbudila v hudebních kruzích pražských živou

úast.
* Ve dnech 28. a 29. ervna konati se bude v Pyrmontu

hudební festival P. I. ajkovskéhove prospch
pomníku Lortzingova, který tam má býti postaven. Mezi
jiným provedena bude koncertn jeho »Jolanta«. Od smrti

ajkovského a po pevném zakotvení se jeho -symphonie
pathétique« v koncertním repeitoiru evropském pibývalo
umní ruského mistra stále na oblib, a nyní vnují se mu
již celé slavnosti. U nás ani v divadle ani v koncertní síni

není o nm ani slechu.

* Varšavské »velké divadlo«, zatím co jsme zazname-
návali podle posledních zpráv dobu uchystaného provedení
Smetanova »Dalibora«, uvedlo jej již s rozhodným úsp-
chem na scénu 20. bezna s panem Florjanským v roli titulní.

* Nová opera Franchettiho »Germania«, jejíž text

napsal Luigi Illica, pešla jevištm divadla Scaly minulý týden

s pkným úspchem. Dj vložen je do doby válek Nmecka
o svobodu a vystupují v nm vynikající historické osobnosti

jako: Lútzow, K. M. Weber, královna Luisa atd.

OBSAH:
O. Hostinský: Vzpomínky na Fibicha. (Pokraování.) —

Nové hudebniny a knihy. — Národní divadlo. — Feuil-

leton. — Hudba církevní. — Zprávy spolkové. — Dopisy.

— Rzné zprávy.

Vychází každou sobotu o 8 stránkách. — Redakce a admini-

strace nachází se v Praze, ve Václavské ulici v . 21 (nároží Morán).

Pedplatné splatno a žalovatelno v Praze iní za každé tvrtletí 2 K,

poštou 2 K 40 h, do ciziny 3 K. Jednotlivá ísla po 25 h. Insertní doklady

se útují.

Kdo nevrátí prvá ti ísla — kteréhokoli tvrtletí — pokládán

jest za odbratele. —
Reklamace vyizují se do 8 dn po vydání ísla. — Rukopisy se nevracejí.

Odbratelm „Dalibora" zvláštní výhody pi koupi

hudebnin ze závodu Mojmíra Urbánka.

Nakladatel a vydavatel Mojmír Urbánek. — Rediguje J. Boleška. — •Politika* závod tiskaský a vydavatelský v Praze.
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K provedení Berliozovy »Fantastické

symfonie«.

Dobroinné koncerty bývaly v Praze druhdy na

umlecký postrach. Jich ethický úel býval ospravedlu-

jícím dvodem jich esthetické nedostatenosti. »Umním
k dobroinnosti « bylo-li jim jindy heslem, dnes, aby

neminuly se s cílem, musejí v záplav saisonní vavy

naopak dvojnásobné spláceti clo umleckému poža-

davku a jím svtití vlastní svoje úely. Nic nemže
pak eeno býti lepšího k jich chvále, než Ize-li o nich

jistiti, že významem svým povyšují se samy na mimo-

ádnou umleckou událost prvního ádu — a tou beze

vší pochyby bude utrakvistický koncert na prospch

Vincentína, jejž v Rudolfin dne 16. t. m. uspoádá

pražská šlechtická spolenost.

Za dirigenta úinkující v nm » eské Filharmonie«

a sestavitele programu zvolen byl opt po delší pe-

stávce Oskar Nedbal. Na rozdíl od panujícího nyní

nechvalného zvyku nevloží se tento dirigent na re-

produkci dl, jež jemu samému jako každému jinému

byla by ti, tyi dny ped produkcí zavena do

temnoty úplného neznáma, nýbrž po dlouhé píprav
— pelivým studiem netoliko partitury, ale i pomr
orchestrálních ve Francii, pod jichž vlivem vzplála

síla Berliozova genia, a v Nmecku, kde kult jeho

výtvor vlastn vznikl a uzrál v skutenou tradici —
nalezl konen pdu, aby vzkísil k životu » Fantastickou

symfonii «.

Je to vru neomylnou známkou nezorganisovanosti

našeho hudebního poínání si, že šestnácte musilo

uplynouti let (od velikononího koncertu konservatoe

r. 1886), než povstmi opedenému, v literatue stále

na petes branému a dojista pro tvrce svého nejty-

pitjšímu vedle » Velké smutení mše« dílu Berliozovu

souzeno dojiti své reprisy ve mst, kde již ve sted-

ních létech tyicátých pod rukama skladatelovýma

s nesmírným nadšením bylo pijímáno, co zatím mno-

hem slabší »Harold v Itálii « nad potebu, snad až

do omrzení asto volen byl výhradn vždy, kdykoli

bželo o to, aby v pamti udrželo se jméno geniálního

Francouze. Rokem 1900 uvolnila se dle zákonných

pedpis veškerá díla Berliozova nakladatelské konkur-

renci mimo Francii. Firma Breitkopfova & Hártelova

v Lipsku podjala se souborného jich vydání, jehož

redakci poídili Charles Malherbe a Felix Weingartner.

Tím uzrál ve skutenost sen Berliozv o nmeckém
vydání jeho dl v Lipsku vyslovený od nho v dopise

k jeho píteli Morelovi dne 26. ervna 1854. Souasn
také populární miniaturní sbírka Eulenburgova (Payne-

ova) v istém a levném vydání publikovala partitury

nejhlavnjších jeho symfonií a ouvertur. Pohíchu však,

jak se zdá, dle njakých tajných úmluv s pvodním
nakladatelem (Brandusem) nebylo pikroeno ke kon-

kurrennímu vydání dobrých klavírních výtah jeho

orchestrálních dl, pomcce to, která širokému obe-

censtvu je teprve branou k porozumní urité skladby.

Mžeme tedy tvrditi, že optné, dávno vytoužené pro-

vedení » Fantastické symfonie« v Praze odehraje se

ped obcí, z níž málokdo bude míti v pamti reprisy

pedposlední, z níž menšina odborn vycvikovaná

utvoen má aspo jakýs obraz o díle tomto ze soukro-

mého studia partitury, z níž vtšina však stane ped
ním jako ped zjevem docela jí neznámým. Ale, a již

kdo náleží k té i oné ze tí uvedených frakcí, tolik

je jisto, že každý bez rozdílu uvítá se stejnou radostí

umlecký in, jenž vzdálen lanoty po levn nabytelném

úspchu vnjším podniká úkol obrození díla tak

epochálního.

Oddáme-li se dnes studiu » Fantastické symfonie «,

nevycházíme z dvojího úžasu. Jeden platí subjektivní

stránce Berliozova inu. »Nebof« víra v nejsoucnost

zázraku zvrací se v nás, uvážíme-li, že takový mistrovský

výtvor v technickém a formálním ohledu vytryskl

z péra muže jen šestadvacetiletého. Druhý pocítiti

musíme ped objektivním významem, jejž má pojištn

»Fantastická« v historickém vývoji hudebního umní
jako smlá, geniální anticipace hnutí, ti tvrtiny století

devatenáctého ovládajícího, brzkou dobou svého vzniku.

A provedena byla teprve 5. prosince 1836 paížskou

konservatoi, a tím momentem tedy poala pro veej-

nost existovati, již o sedm let díve byla vyhotovena

v partitue, r. 1829, dv léta po smrti Beethovenov,

v ovzduší, které naplnno bylo romantikou Weberova

» Kouzelného stelce^ a pevnou pdu vrcholného klassi-

cismu mlo pod nohama. Do uritých podrobností

možno sledovati tento dualism ve » Fantastické «. Jsouf

první ti vty její, nadepsané: »Sny, vášn«, »Na plese«
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a »Na venkov< formáln zaokrouhlenými celky, jež

vytíbeností svou mohly by beze všeho v klassické

symfonii zaujímati postavení úvodní, scherzové a po-

malé vty. Teprve po nich setásá se sebe Berlioz

pouta klassické tradice, uchyluje se od ní k ptivtosti

a » Pochodem k popravišti« a »Sabathem arodjnic

«

vyslovuje se cele a pln jako romantik.

Jednoty, dualism tento skrývající, dociluje tu Berlioz

poetickým programem. Credo esthetické vyslovuje

nejlíp poznámkou, že tam, kde »Fantastická« provádí

se jako ryze instrumentální dílo — Berlioz se symfo-

nickým melologem »Lelio, ili návrat k životu « uinil

» Fantastickou « prvním dílem k dramatickému provo-

zování ureného celku »Episoda ze života umlcova

«

— mže program zcela odpadnouti, ponvadž nadpisy

jednotlivých vt orientují posluchae dostaten. Ostatn

existence takového programu není novou myšlénkou,

ježto již u starých Ital i u pedchdc Bachových

bývala bžnou
; avšak, jak Weingartner (»Die Symphonie

nach Beethoven«, Berlín, 1898, str. 54) dobe vystihuje,

ve ^Fantastické < poprvé docílený pravý pomr
programu k hudb formáln mistrovské a o sob
uspokojivé esthetické úinky vzbouzející zjednává jí

nepomíjející cenu epochálního jednotného díla umle-

ckého.

Jediný Liszt, jenž propagaci » Fantastické « posloužil

znamenit vystiženým jejím klavírním pevodem, svrchu

uvedený dualism chce vidti rozlišen i v programu.

Oproti Berliozovi, který líí pti vtami vidní umlce
slabou dávkou opia uspaného, vztahuje tyto úinky

narkosy jen na poslední dv vty, pojímaje ti pední

jako ztlumoení skutených zážitk. I pi tomto výkladu

však neztratilo by na své cen dílo, teba tím dlilo

se na dv ásti.

Znamenalo by píliš do široka se rozpovídati

v tchto ádcích a nyní, kdy Schumannv hymnus

o » Fantastické « v levném vydání jeho spis (v Recla-

mov »Universal-Bibliothek« v 1. sv.) a jiné technické

a ideové, za malý peníz nabytelné rozbory jsou tená-

stvu hojn po ruce, podnikati zbytenou práci, kdyby

mlo tu býti opakováno, co v kapitolách o Berliozovi

nesmluje žádná všeobecná historie hudby : že úinkm
opiových výpar, dýmajících z Berliozovy « Fantastické*,

podlehla slavná hereka a milenka skladatelova Miss

Smithsonova, jež kaptatoricky stala se po jejím poslechu

jeho chotí a v této prožité episod zvnna je kon-

stantní melodií

:

djinn pr v ní m to píznaným, psy ch o logi c ko-

tí ra maticky variovaným motivem, hrajícím

v nynjší hudb tak závažnou úlohu. Ani o tom ne-

butež ztrácena slova, kolika » arodjným rejm« a

»Valpurginým nocím « byla vzorem poslední vta

»Fantastické« — již Hanslick ješt roku 1899 (!) peje

si míti vypuštnu pi provozování, prý k celkovému

prospchu díla — a jmenovit »Faustovsk symfonii*

Lisztov, v níž poslední vta »MefistofeIes« zbudována

je k\? témž principu karrikující motivinosti k charakte-

risl.ce »záporího« a proto hudebn bez vlastní my-

šténky vystupujícího a jen groteskními pevraty motivu

Faustova a Markétina uvádného ducha.

Nemén, než hudebním a poetickým obsahem

svým, pedbíhá » Fantastická symfonie« i prostedky

instrumentace svou dobu. Pro tenáe partitury pvodní
budiž podotknuto, že Berliozem pedepsané 4 fagotty

lze smle u nás nahraditi dvma, ježto útlejší mecha-

nism francouzský — jak jsme seznali z pražského kon-

certu Colonnova — iní nezbytným takové sesílení

úlohy rozešitelné dvma nástroji. Vymizelé ofiklejdy

nahraženy budou dvma tubami, zvony tamtamem a

kontrafagottem. (Tohoto obsazení pidržuje se Nikisch

v koncertech berlínského filharmonického orchestru.)

Jinak nebude niím oteseno v partitue Berliozov

a garancie na naše pomry co nejlepšího provedení

dirigentskou autoritou Nedbalovou již daná nutí vyslo-

viti velé pání, aby prostedkem opravdové umlecké

události koncert na prospch Vincentina docílil ná-

vštvy co nejhojnjší a vedle mravního úspchu dopadl

i hmotn po pání ne pouze rodov, ale i v názorech

svých urozeného poadatelstva.

K svému lánku „Viktor Hugo a hudba" mohu
dnes pipojiti doušku. » Revue Fiebdomadaire« uveejnila

v 14. letošním ísle zprávu z péra Ed. Reyera o ne-

vydaném rukopise mistrov. Není tedy ani poslední

básnickou sbírkou, v den jubilea vydanou, pozstalost

Hugova vyerpána. Zbývá jeho Journal dePexil-
Denník z vyhnanství, asi na dva tisíce hust popsaných

stránek a dobrý tisíc dopis svdících básníkovi od

rzných spisovatel, hudebník, výtvarník, herc

i politik. Vzácná památka nachází se v Londýn,

v rukou p. Samuela Daveye, a byly dosud všechny

pokusy marný, získati ji zpt do Francie, pro Biblio-

thque nationale. Syn Daveyv koupil rukopis brzy po

smrti Hugov od vetešníka v Hauteville-House. Pí-

buzní mistrovi pijeli totiž dohlížet na opravy domu,

kde Hugo po as vyhnanství bydlel na ostrov Guer-

nesey ; v dom válelo se množství starých novin

a papíru, a jedna píbuzná prodala bez dlouhého roz-
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mýšlení celou haldu. Denník psán je rukou dtí Hugo-

vých, Františka a Adély, s etnými opravami a doplky

mistra samého. Obsahuje letmé poznámky, úryvky

hovor, mínní prohozená pi stole a krbu, myšlénky

o politice, náboženství, umní, divadle, asto i roz-

mluvy se souasnými kapacitami putovavšími za Hugem

na Jersey a Guernesey. O zajímavém denníku pineslo

nejdíve (1892) noticku londýnské >Athenaeum«, na

jejíž upozornní jal se jím zabývati francouzský biblio-

graf Octave Uzanne a výsledky studia svého uveejnil

v »L'art et l'idée« a obšírnji v »Scribner's Magazine«.

R. 1895 vyšel v Londýn spisek »An abstract of, a

Journal of Victor Hugo »Journal de Pexil« with

a .description of an extensive correspondance extending

over nearly fifty years addressed to V. Hugo, extracted

from the originál MSS. in French, in the possession

of Samuel Davey, F. R. S. L.« Nyní Reyer podává

v revui shora uvedené nkolik význanjších míst

Journalu. Nás zajímá Hugv výrok o hudb, jejž tuto

dle authentického znní kladu.

Pi snídani došel hovor na hudbu.

Charles Hugo. — Remangi hrál vera obdivu-

hodn. Je to houslista ohromné vlohy.

Victor Hugo. — Ano, vyvolal mi hudební dojem

z nejvtších mého života; pipomenul mi Paganiniho.

Paganini ! jím byla mi objevena hudba ; až do

nho ml jsem o ní jen zmatenou pedstavu.

Když vidl jsem Paganiniho poprvé, to bylo

roku 1835 neb 1836, pi zkoušce na Weberovu operu

Euryanthe, kterou pokládám za jeden z nejkrasších

výtvor hudebních. Vidím ješt Paganiniho s jeho

kulatýma oima, s dlouhými vlasy prokvétajícími,

s nosem jako kaví zobák. Paganini ídil orchestr;

první zvuk, jejž zaízl, byl neslýchaný. Všichni ostatní

hudebníci : houslisti, violoncellisti, fléty, alta, akoli

byli všichni velcí talenti, strnuli obdivem a stží mli

sílu íci: »To je zázrané.

«

Navzdor všeobecnému nadšení, Paganini nespo-

kojen sám sebou ekl svým italským pízvukem : »To

není to!« Pak zaal znovu dlati divy, stále opakuje:

»To není to.«

Tehdy, ped tím zázraným geniem pochopil jsem

hudbu ; ale nieho menšího nebylo mi teba, nežli

Paganiniho a jeho houslí, abych si ji oblíbil.

B-ý.

Edition M. U.
a její »Album klassik«.

Není tomu ani rok ješt, co majetník tohoto listu,

obdržev píslušnou koncessi, s horlivostí vložil se na
hudební nakladatelství. Jeho » Edition M. U.« za ten

as získala na 60 ísel, z nichž as dv tetiny dosud

vydaných vešly záhy v oblibu obecenstva z mnohých
píin. Pedn proto už, že pízní svou obmyslili

podnik všichni vynikající eští skladatelé, af starší, a
mladší generaci náležející, af k tomu i onomu smru
se hlásící. Vedle Dvoáka, Hniliky, Chvály, Káana,

Kovaovice, Maláta a Novotného nalezneme tu zastou-

pena Suka, Nováka,^ Prause, Vendlera, z nejmladších

Doušu, Procházku, íhovského. A dv jména : Jaroš

a Robitschek (oba ze školy Dvoákovy) odbyli si tu

kest vydání prvního díla svého tiskem. Jako pestrým

výbrem jmen, oplývá Edition M. U.« i pestrým vý-

brem genr. Skladba klavírní, dvou- i tyruní,
houslová, harmoniová, promísena je písnmi brzy lehí,

brzy hlubší nálady, dvojzpvy, sbory a texty církevními.

Vedle obsahu uinila » Edition M. U.« oblíbenou i její

úprava, zelenou obálkou zevní nad jiné podobná ele-

gantnímu vydání Petersovu, nijakž s tímto si nezadá-

vající v ohledu notov - grafického provedení. Ko-
nen její levnost pi všech tchto pednostech pod-

miovala její populárnost. Speciáln u nás, kde je

zámožných pomálu a kde zvýšen osvduje se zku-

šenost, že nejmén penz a nejvíce smyslu pro umní
bývají attributy téže osoby, musí hudebnina pedevším
býti levná, aby vnikla do lidu.

Po pízniv probhlém prvním roce pouští se

» Edition M. U.« poprvé do konkurence s levnými vy-

dáními cizozemskými, posílajíc na trh statný svazek

nadepsaný »Album klassik«, výbor to nejoblíbenjších

písní Mozartových, Beethovenových, Loeweových, Schu-

bertových, Mendelssohnových a Schumannových. Vznik-

Ia-li ve Vídni poslední dobou nkolikerá konkurence

laciným edicím íšsko-nmeckým, aby posíláním penz
za hranice nepodporovala se na úkor domácí cizí na-

kladatelská spekulace, pistupuje k tomuto dvodu
u našeho »Alba klassik« ješt další. Je známo z praxe,

jaké obtíže psobí našim pvcm jich vle okázati

obecenstvu na koncertním podiu perly z bohatého po-

kladu písového cizí autorské provenience. Již sháka
po dobrém pekladu textu strojí plno nesnází. A jak

nepohodlným zamstnáním je podkládání peloženého

konen textu psanou literou pod tištná slova cizo-

jazyná, jak namáhá zrak a provléká práci intellektu-

álního pojímání skladby takové stížení etby. Tyto

pekážky mají vydáním »Alba klassik« být odstranny.

Výbor obstarala a peklady poídila sl. Emma Destin-

nova, jež ze svých zkušeností jako koncertní pvkyn
pi autorech svrchu uvedených mla péi pedevším
o to, aby tato první eská anthologie z cizí lyriky vo-

kální neobešla se bez ísel nejvíce hledaných a pstných.
Není tuto možno po prvním zbžném prohledu

vyslovovati soud o volb poadatelin a jejich pe-
kladech. Ne všechno, co praxe potebuje, mohlo býti

zastoupeno ve výboru 56 písní, romancí a ballad.

Však je to první pokus a další pokraování nedá na

sebe zajisté ekati v pípad jeho zdaru, který je

v rukou eského obecenstva. Podaí -li se »Albu
klassik« vytlaiti z našich rodin nmecká vydání,

k nimž z nutnosti bylo se dosud utíkati, okáže se

nejlíp, že práce na n vynaložená nebyla marná a ne-

bude pouhou frásí asto používané tvrzení, že tako-

vouto publikací vyhovuje se skutené poteb obe-

censtva.
j. b.
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Národní divadlo.

Z nkolika pohostinských vystoupení v opee, která

mla snad osvžiti a trochu lesku dodati nepíliš velikému

repertoiru, nejkrásnjším je návštva sleny Ireny Bohussovy

de Behérfalva z varšavské carské opery. Slyšeli jsme dosud

jen její Violettu v úterý a ve tvrtek (8. a 10. dubna), ale

již máme pesvdivý dkaz vzácného jejího umní, který

tím více iní zvdavými na píští pedstavitelku Maenky.

Slena Bohussova je nadána krásným sytým sopránem veli-

kého obsahu i rozsahu a dovednost v jeho ovládání svdí
0 výborném pstní, které k zásluze sluší pipoísti její vlastní

pelivosti: celý její výkon pvecký je bezvadn vyrovnán do

lesklých ploch Verdiových koloratur, jež dýší jemností a la-

hodou svého krásného zvuku, absolutní ryzost intonace pi-

chází pak nejen vhod rozbujnlé a kypré melodice, nýbrž

1 ozdobám zpvním perlícím se v rychlém postupu passáží a

figurací a poskakujícím roztomile v pechodech nenásilných,

v agogickém proudu vždy hudebn nesených. Mkkost pla-

sticky modelovaných linií je obdivu hodna a prospívá zvlášt

v místech pohnutjších, prudeji se vlnících, aniž proto ztrácí

se na pregnanci rythm. Mli jsme u nás doma zase po

dlouhé dob píležitost zcela oddati se kráse pveckého
výkonu, ryzí kráse do podrobnosti srozumitelného a tím

skvle psobícího zpvu a zvuku, a nemáme jiného pání
nežli neskromného : aby svtlo píkladu neodešlo se zname-

nitou umlkyní od nás bez vlivu na naši scénu operní. Ano,

slena není jen dokonalou zpvakou, nýbrž i znamenitou

umlkyní. Její Violetta není operní postavou, šablonovit

stiženou do italské opery, je to vždy a v každé chvíli žena,

jejíž tragedie probíhá ped námi. Bezprostednost a silnou

illusí psobící výraz herecké akce, individueln se podávající

v harmonii s korrektním, vysoce inteligentním výrazem hu-

debním, je to arovné a kouzelné umní, které dovedlo nám
tentokráte zachrániti celou Verdiovu operu. Vžívání se v po-

stavu pedstavovanou, s mnohotvárností citové nálady od

veselí beztarostného života ke konvulsím zoufalého pláe, od

smutku až k umírání, v celém dní pirozené vystihování

psychy té krásné ženy — to jsou vlastnosti, které dovedou

vznítit nadšení. Tu není ani stopy po pose vlašských i ji-

ných primadon, celý výkon zdá se podávati z každého oka-

mžiku samovoln — umlkyn patrn postavu svoji pokaždé

tvoí a odtud životnost a vnitní pravdivost její. Nevidíme

jen mondénní krásnou dámu v nádhee skvlých toilett jako

v mnohých, ba ve vtšin jiných pípad, — vidíme v prvé

ad ženu puzenou vlastními city, vrhanou sbhem okolností

v neštstí, ta nás nejvíce interesuje, s ní dovedeme prožiti

všecky záchvvy probuzené lásky, všecky zaslzené strasti,

tíhu pohanní a konen i zásvit lepší budoucnosti, visio-

náský, plný impressionistní síly ped náhlým skonem. Proto

shrnuji: vzácný zjev hluboké a hluboko v lidské duši zalo-

žené umlecké individuality.

Pan Figar pejal po panu Ptákovi partii Alfreda s pkným
zevním i hudebním úspchem, jen vsouvání se na tón ml
by si odvyknouti

;
mnohdy stává se ten zjev nesnesitelným

a tím spíše vedle konstatované již absolutní ryzosti intonace

sleny Bohussovy nepíjemn se odrážel. Nové nastudování

bylo ostatn prostední a dynamické upravení míst, kde

v orchestru jen podklad dialogu máme slyšeti, bude pro

píšt nanejvýš nutné. z.

Koncerty.

První polovice letošních veer eského spolku pro

komorní hudbu dovršena byla 5. dubna za úastenství e-
ského kvartetta a pana prof. Jiránka a ten tvrtý veer,

který shodou okolností byl prvním koncertem našeho kvar-

tetta po dosažené sum jednoho tisíce umleckých produkcí,

v niem nestál za pedchozími svými soudruhy. Šastná
volba programu již pedem slibovala mnoho: rádi jsme se

zas shledali s kvartettem z B-dur (op. 11.) od Jos. Suka,

dílem z té periody skladatelova tvoení, která obsahov pro-

bíhala od serenády z Es-dur pro smycové nástroje (op. 6.)

pes »Nálady« (op. 10.) k našemu op. 11. a dále pes kla-

vírní skladby op. 12. k meziaktní a melodramatické hudb
k »Radúzu a Mahulen (op. 13.) a dalším dlm op. 15.

poínajíc, — z periody uplatující se individuality, která sebe

samu nacházela ve svéráznosti myšlénkového rozletu a hu-

dební dikce. Kvartett Sukv není akademicky strnulá soná-

tová forma, na níž nejzajímavjší by byla jen polyfonní

práce, a kivdil by mu, kdo pod vysplým a vytíbeným
tvarem jeho plastiky nevid výraz nitra skladatelova se

hýbati, z toho na nedostatek životného proudu v nm by

chtl souditi. Autor není tu nad dílem svým (jako to jest

u schematisujících epigon), nýbrž v jeho stedu s celým

svtem svého cítní, bezprostedn se vyjadujícího v tónech,

jež volají k sob vnímavé duše. Jeho thema není pouhou
mechanicky sdlanou nebo na cest rozumového uvažování

nalezenou ásticí, stavebním materiálem polyfonie, která je

sama sob úelem ; to je jiskra rozkísnutá sensitivní a emoní
erupcí, »psychologický motiv« ve vlastním smyslu, jehož

koncepce je akt tvoivé síly, doklad života nitern žitého.

Odtud pramení síla Sukovy hudby.

Práv tak vítány byly Schumannv první kvartett

z A-moll (z op. 41.) a Beethovenova sonáta »Kreutzerova«

pro housle a klavír (op. 47), v níž ke Karlu Hoffmannovi

se soumrným podáním dležitého klavírního partu pipojil

se pan prof. Jiránek. eské kvartetto pineslo nám zase

dar svého skvlého umní, jejž vždy vdn pijímáme.

Optná úast Raoula Pugna v LX. Populárním kon-

cert Umlecké Besedy vzbudila více zájmu pro veer
6. dubna. Již pi prvním setkání se znamenitým a geni-

álním umlcem u nás bylo obšírn promluveno na tomto

míst o povaze a podstat jeho umní a jist právem vy-

zdvižen byl individuální moment v jeho umleckém charak-

teru. Znova sílu své individuality prokázal Pugno jak ve

svém koncertním kuse z E-moll s prvodem orchestru, který

se zajímavých stránek osvtlil nám skladatelskou jeho po-

tenci, tak v Saint-Sansov tvrtém klavírním koncertu

z C-moll (op. 44.) a Schumannov » Masopustním žertu

z Vídn« ; a schopnost strhnouti opravdu s sebou posluchae

ve vír, v nmž krátí se nám dech, jak usilovn vpíjíme se

ve vznešené zvuky vytryskující v barevné nádhee zpod jeho

prst, lehce a jist ovládajících nástroj, — dovedlo osvditi
umní Pugnovo v míe nejhojnjší. Málo kdy býváme svdky
tak zbožné nálady v posluchastvu našich koncertu a tak

upímného nadšení pro skutené umní jako v obou posled-

ních populárních koncertech, jež zdají se zahajovati lepší

éru své existence.

Prof. Trneek zahájil koncert Gluckovou ouverturou

k »Ifigenii v Aulid« se zakonením Wagnerovým, která

pišla vhod po nedávném nepíliš pkném provedení svém

v divadle. Dirigentu tou mrou sympatii vzbuzujícímu byl
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bych pál mén zdedisciplinovaný symfonický sbor, náš jakým

se ukázala eská Filharmonie. Nebyl by pítelem eské
Filharmonie, kdo by zavíral oi ped nešvarnými zjevy,

s jakými se u ní setkáváme. O houslové skupin obojí nelze

již dnes íci, že by byla aspo egalní, když už není jednotná.

Ovšem tam, kde obvyklý dirigent nehledí si svého orchestru

nebo jeho hledti si nedovede, musí upadati i technická

úrove jeho. Nevím, ve kterém orchestru mohli by sedti

hrái u posledního, tvrtého pultu prvních houslí, které jsem

vidl a slyšel hrozn zápasiti se smykem a rychlejší passáží

;

zpravidla picházeli pozd. O vyrovnanosti a rovném tónu

druhých houslí hne.1 na poátku ouvertury nemže býti

ani ei. Sploštlý a zhrublý tón trubky neslouží orchestru

ke cti a stejn i doléhavý, jeivý tón vyšších devných ná-

stroj. O njaké dynamické tvárlivosti, pružnosti a bohatosti

odstín také mluviti nelze. Jako by byla jen druhá garnitura

bývala zamstnána. Skoda toho orchestru ! Ale máme vlastn

ješt ten orchestr, se kterým vystoupila eská Filharmonie

15. íjna minulého roku? Zmny ve složení jeho skupin

nebyly, jak se zdá, na prospch výkonnosti. Stabilita je tuším

v nm pojmem neznámým. Pi zbývajících dvou koncertech

abonentních, o nichž není dosud ani zmínky u nás, kdežto

cizí hudební listy zaznamenávají zprávy, že bude dirigovati

Mahler a Schalk (»Die Musik« z 1. dubna) — se pesvd-
íme, na kolik pochybnosti naše byly oprávnny a snad ješt

pi nkteré jiné píležitosti. z.

Pehled asopisv.

Echo muzyczne, eafralne i arfysfyczne, 1902, ís. 1—10.

Helena Windakiewiczówna v obšírné analysi

probírá se dílem Paderewského a s mnohým notovým ira-

teriálem podává doklady vztah jeho hudby k hudb lidové. —
Witold Janicki zabývá se Wagnerovým »Lohengrinem«
ve svtle nových bádání, zejména na podklad spisu Schu-
rova »Richard Wagner, jeho dílo a idey« a Lichtenbergova
»Richard Wagner jako básník a myslitel«. — Na pokrao-
vání tištn je Hanslickv spis o hudebním krásnu v pe-
klad St. Niewiadomského.

f)eufsche Kunsf- und Musik-Zeifung, 1902, ís. 1-10.

Otto Keller v pkném lánku mluví o P. Hartman-
novi, skladateli oratorií »Svatý Petr« a »Svatý František« a
ve feuilletonu vzpomíná 250. ronice smrti Allegriho, ve
struné poznámce pak stých narozenin mistra houslí Bériota
a pidává interesantní rodokmen a zárove djiny houslového
virtuoství od Corelliho (ímská škola) a TV.rtiniho (padovská
škola) až po naše Fr. Ondíka a K. Hoffmanna. — Týž
autor ve vele psané stati oceuje spisovatelskou innost
Schumannovu. — V 8. ísle teme poutavý lánek o Vojtchu
Hímalém provázený, podobiznou skladatele, nyní editele
hudebního spolku v ernovicích.

'Die Musik- und Theaferwelf, 1902, ís. 6—10.

August Kahlert v zajímavých výkladech o hudeb-
ním šerednu vyslovuje se o rozkieném nyní odprcovství
»hudebních forem« takto: »Dnes ovšem myslí každý, že
tento výraz umlecký, všem bžný, zplna pochopil od té

doby, kdy v uebnicích byly rozlenny útvary klasických
hudebních dl a neschází recept, podle nichž v okamžiku
bylo by lze nová zhotoviti. 1 dlání melodie zdá se, že
podle toho snadno lze se nauiti. Nebof vznikl omyl, že
hudební forma nic jiného není nežli nádoba, v níž jakýkoli
libovolný obsah mže býti uchován, zatím co ona pece jako
slupka kteréhokoli plodu s jeho jádrem spojena je životn,
organicky. Pomry tón neboli jednoduché pirozené pod-
mínky, jimiž každá hudební skladba je vázána, poddávají se
umlecké fantasii, mocné vládkyni k novým, vždy volným

útvarm, avšak kritickému rozumu, který nyní vládne svtem,
nechce se poddati to staré tajuplné roucho, nýbrž trhá se,

jakmile on by je rád rozšíil.*

Musikalisches Wochenblaff, 1902, ís. 1—10.

Ferdinand Scháfer v dkladném lánku rozepisuje

se o pirozeném prstokladu chromatických figur houslo-

vých. — Emil Senger v lánku o nejrejstíkovaném tvo-

ení tónu provádí dkaz, že otázku rejstík lze ešiti jen

v oboru akustiky a že rozmanité hlasivkové mechanismy pro

tvoení rejstík existují jen ve fantasii pvc a uitel
zpvu.

Heue Zeifschriff fiir Musik, 1902, ís. 6—10.

O. Tischer podává zprávu o hudb Ind. Hlavní vcí
v indické hudb je melodie a rythmus, harmonie v našem
smyslu neexistuje, doprovod melodie dje se akkordy utvo-

enými z toniky, kvarty nebo kvinty a užívá se jich jako

prodlev pi dudáckých melodiích. Nedostatek mnohohlasosti
nahrazuje se práv tak jako u starých Rek jemnostmi ryth-

mickými a melodickými, ozdob je neobyejn mnoho a velmi

bohatých. Oblíbeny jsou synkopy a dodávají melodii zvláštní

dojem neklidnosti. V rozdlení taktovém mají Indové speci-

alitu, takt V,- Škál rozeznávají 72, jistý druh solmisace lze

spatovati v oznaení tón : Sa, Ri, Oa, Ma, Pa, Da, Ni.

Hudba indická nezná modulace, odtud její jednotvárnost. —
Max Rikoff zmiuje se obšírnji o autoru hudebního ro-

mánu »Louisa« Gustavu Charpentierovi (* 1860).

Allgemeine Musik-Zeifung, 1902, ís. 6—10.

Dr. Hugo Goldschmidt pojednává o vývoji soná-
tové formy a chce širším kruhm hudbu pstujícím spro-

stedkovati pouení o tom, že ta forma již ped klasiky do-
spla k dokonalé zralosti, tak že jim jen zbývalo novým
myšlenkovým obsahem pivésti ji k novému životu. Ukazuje,
že teba je jiti o nkolik století nazpt, abychom vypozoro-
vali pochod, jakým vynikala ta symfonická forma, a že vývoj

bží tu soubžn s vytváením homofonního slohu z poly-

fonie v 16. a 17. vku Vlachy zastoupené, a prameny jeho
jsou madrigal a balletto, italská píse tanení a instrumen-
tální hudba tanení. Zvlášt instrumentální formy 16. a 17.

století jsou velmi rozmanité a zvlášt zajímavý jsou ty,

které vyrostly z dvojdílnosti tanení formy, jako Gabrieliho
Canzone a la Francese, vtšina anglické klavírní hudby a
nejvíce ovšem italská symfonie t. j. pedehra k opee, s je-

jímž trojdílným zjevem poprvé setkáváme se již ped Ales-

sandrem Scarlattim 1634 v pedehe k 2. aktu hudebního
dramatu »11 Santo Alessio« od Štpána Landiho. Velcí

varhanníci a pianisté 17. století jako Frescobaldi, Frohberger
a Sweelinck, položili pak nepímo základní kámen k umní
thematické piáce, pipravujíce pdu tvorb vku následují-

cího. Z následujících budovatel pipomíná se Giovanni
Maria Bononcini (1640—1678), v jehož sinfoniích (vydaných
1684—1687) setkáváme se již s obma oddlen provede-
nými thematy ve vt, jež je tak rozdlena ve dva díly,

z nichž první jde od toniky na dominantu, druhý od domi-
nanty na toniku, a také již se stídáním allegrových a po-
malých ástí ne nepodobných sledu našich symfonií. Ale
Bononciniova stavba zapadla bez pímého vlivu na další

vývoj sonátové formy a vidíme tu jiné útvary, jež dostávají

se do pedních ad a jiná jména, zvlášt interesantní Evaristo

Felice delF Abaco (1675—1742) a náš Jan Václav Stamitz
rodem z Nmeckého Brodu, zástupce tzv. školy mannheim-
ské. Goldschmidt oceuje jeho význam tmito slovy: »Sta-

mitze sluší pokládati za prvního mistra, který v tchto for-

mách také nco významného povdti dovedl. Jeho skladby
vynikají nad skladbami jeho souasník potud, že zvlášt
invence v duchu jednotlivých nástroj a svedení zájmu na
odlišný zvuk a výraznost houslí mly tu rozhodný vliv. Jan
Václav Stamitz je snad první, kdo duši houslí dal promlu-
viti. Položíme-li si otázku, kdo ped Haydnem srdenost, to

co pímo psobí na duši z povahy naivn se vyjadující,
intimnost uvedl v hudbu, nesmíme jmenovali ani Domenica
Scarlattiho, ani Filipa Emanuela Bacha, nýbrž Jana Václava
Stamitze.« — Peter Raabe podává obšírný rozbor Wein-
gartnerovy trilogie »Orestes«. — S. Braeutigam uvažuje
o Berliozovu »Fausta prokletí* na základ obsažné knihy

J. G. Prohommovy »La Damnation de Faust«,
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Zprávy spolkové.

j-udební pehled "Prahy a venkova.

Brno. Koncertní veer Vít. Nováka dne 6. dubna.
Poad : Dvoák : Tercetto pro 2 housle a violu (pp. Reissig,
Zelinka a Pergler). Novák: Písn (slena Vytopilová).
Novák: Trio op. 26 pro klavír, housle a cello (pp. skladatel,

Reissig a Brodský). Smetana: Skivání píse z »Hubiky«
(sl. Vytopilová). — Brod Nmecký. Koncert zpv. sp.

»Jaso« dne 6. dubna. Dirig. K. Unger. Poad : Wagner

:

Fantasie z »Lohengrina« ^hud. odbor). ajkovskij : Arie
z op. »Eugenij Ongin« (sic. Kabeláová). Vendler: Vrná
milá, muž. sb. Malát: Našim ženám, žen. sb. s prv. klav.

Mendelssohn : Koncert pro klavír s prv. orch. (p. K. Unger).
Malát: Zpvy lidu eského, smíš. sb. s prv. .klav. a harm.
Bendi : Pochod Tábor, muž. sb. Smetana : Pedehra k op.
»Hubika«, (hudeb, odbor »Jason«). — áslav. Zpváky
sp. »Hlahol« provedl dne 5. a 6. dubna Blodkovu operu
V Studni«. Operu nastudoval sbormistr spolku Jos. V. Bok,

ídil kapelník O. UUmann. Sola zpívali: pí. Dlabolová, sl.
Vanurová, a pp. Dlabola a Toušek. Orchestr Hud. jednoty
sesílen pp. ochotník)'. — Olomouc. Koncert M. Gorlenko-
Doliné poádaný zpv.^sp. »Žerotín« dne 15. dubna. Poad:
Glinka: Scéna z op. »Živgt za cara« (pí. Doliná). Tovaov-
ský: Vlasti, muž. sbor. ajkovskij: Nocturno, a Arenskij

:

Valík (pí. Veljaševa). Borodin, Arenskij a Cui: Písn
(pí. Doliná). Kížkovský: pdvedeného prosba, muž. sbor.
Nápravník: Ukolébavka. ajkovskij: Romance z »Pikové
dámy« a Dargomižskij : Nár. píse (pí. Doliná). Smetana

:

Touha, a Suk : Polonaisa (pí. Veljaševa). Smetana : Ukolé-
bavka z»Hubiky«, a Rimskij-Korsakov : Píse z op. »Sngu-
roka« (pí. Doliná). — Ostrava Moravská. Koncert M.
Gorlenko-Doliné poádal zpv. sp. »Lumír« dne 12. dubna.
Na programu písn a arie Borodina, Arenského, Cuie, Ná-
pravníka, ajkovského, Dargomyžského, Glinky, Smetany a
Rimského-Korsakova ; klav. skladby ajkovského, Aranského,
Smetanýma Suka (pí. Veljaševa) a smíš. sbory: Dvoákova
Hymna es. rolnictva a Smetanova eská píse (»Lumír«).
— "Plze. Koncert M. Gorlenko-Doliné poádá » Hlahol

«

dne 22. dubna. Na programu mimo písní pednesených pí.

Dolinou a klavírních ísel pí. Veljaševy sbory : Rubinstein

:

Bezvtí, a Šastná plavba, muž. sb., a Ljadov-Špejer : Vedle
íky, smjš. sbor (»HlahoI«), dirig. N. Kubát. — T^adofín.
Koncert es. pv. kvartetta, poádal »Sokol« dne 16. bezna.
Poad: Bendi: »Snebe se snáší andlé« (Kvartetto) ; Schu:
man : Granátníci (Svojsík) ; Pivoda : Rozmarynka (Kvartetto)

;

Gounod: Arie Valentina z op. »Faust a Markéta « (p. Novák)

;

Kuba: Slovenské národní písn (Kvartetto); Fibich: Zpv
Jaromra z op. »Pád Arkuna« (p. Mikoláš)

;
Mladý: »Co na

nebi hvzdiek«, a Štrébl : Hubiky (Kvartetto) ; Pech : Po-
slové (pp. Mikoláš a Novák) ; Eisenhut: Na Sav (Kvartetto)

;

Vymetal: Písnika (p. Novák); Malát: Zpvy lidu eského
(IJ. díl.) — "Roudnice. Koncert J. Kociana poádá jednota
»Rip «. Poad : Paganini : Koncert D-dur. Kocian : Dumka, a
Ševík : Holka modrooká. Bach : Air, a Saint-Lubin : Lucia,

fantasie. Nešvera : Ukolébavka, Ambrosio : Srenade a

Ries: Motto perpetuo. Ernst: Koncert Fis-mpll. — Teplice.
Koncert es. pv. kvartetta (pp. Mikoláš, erný, Novák a

Svojsík) pi slavnosti 251etého trvání eské Besedy dne
5. dubna. Z poadu: Slavík: »Ó, vlasti má« (Kvartetto).
Bendi: Ciganské písn (p. Novák). Paukner: Po kázání
(Kvartetto). Smetana: Arie Dalibora, a Malát: Mám t rád

(p. Mikoláš). Štrébl : Do kola (Kvartetto). Smetana : Duetto
z »Prodané« (pp. Mikoláš a Svojšík). Rossini-Gounod : »Lo-
vecká veerní« na motivy z Viléma Telia (Kvartetto). Weiss

:

Blafácké písn (p. Novák). Malát: Národní písn (.Kvartetto).

Na klavíru doprovází pp. erný a Mikoláš. — Žamberk.
Orchestrální koncert »Zábavního spolku« poádaný dne 31.

bezna. Poad: Hímalý: Ouvertura k zpvohe »Zakletý
princ«. Langer: Concertino pro klarinet. Dvoák: Devátá
legenda. Bériot: Concert D-dur pro housle. Nohýnek: Ca-
pricietto. Eilenberg: Mlýn v erném lese, idylla. Bullerjahn:
»Starouškm« pro basový posaun. Ulmann : Ouvertura k ino-
he. Kmoch: Z eských ddin, národ. sms. Dvoák: Slo-

vanský tanec, ís. 7.

Jednota eskoslovanských editel kr, ka-

pelník, varhaník a majitel hudebních škol.

(Za redakci této rubriky odpovídá B. Kašpar.)

Jak zjednati nápravu? (Pokraování.) Z uvede-
ného tedy patrno zjevn, že teba jest pedevším aby 1. ka-

pelníkem stati se mohl jen lovk s pimeným vzdláním
hudebním, a 2) aby poet kapel na nejmenší možnou míru
obmezen byl. Ob tyto podmínky jen spolu lze provésti.

Má-li míti kapelník odborné vzdlání, musí míti též pim-
ený vzdlání a významu svému píjem, a má-li býti slušn
honorován, musí také povolání svému cele se vnovati, a
nejen jako zábavu neb vedlejší zamstnání kapelu íditi.

Vetší píjem kapelník docílí se nejspíše splnním druhé
podmínky, omezením potu kapel. ím mén kapel bude,
tím jistjší, astjší i lepší budou píjmy jejich. Ale nejen
v ohledu hmotném bylo by takové omezení prospšným, ale

více ješt v ohledu umleckém. Kapelník mohl by vybrati

jen nejlepší hudebníky, a tím umlecká úrove jen by zí-

skala. Také nebylo-li by možno zizovati každému kdekoli

a kdykoli kapely, zamezeno by bylo pebhlictví a vzdory
lenu práv nejpotebnjších, a tím že hudebník více vázán
by byl ke kapele, mohl by i kapelník v ohledu umleckém
neodvisleji si poínati. A tedy i to by bylo nejen na pro-

spch stavu, ale i umní hudebního.

Nevykládám zde snad rozumy své vlastní, ale je to

souhrn zkušeností, jež nasbíral jsem jako inovník Jednoty
po dobu trvání^ jejího, od lenu nejvíce interessovaných a

uvdomlých. ást resoluce perovské, kde žádá se, aby
kapely byly povoleny jen pro obvody s uritým potem
obyvatel a jen na ádné prkazy zpsobilosti, opírá se

o tytéž úvahy. Tehdy poukázáno bylo na tomto míst, že

stedovk se svými gildami byl mnohem lépe na tom, a
hudba svtská nemla tehdy daleko vážnosti a dležitosti

nynjší.

A jak dnes vci se mají ? ím dále, tím he ! A nebude-li

záhy rázný krok uinn, stane se hudba orchestrální pouhou
živností. Do poslední opravy berní považována hudba aspo
za svobodné umní, zrovna jako básnictví, malíství a so-

chaství. Prkaz zpsobilosti ovšem nežádán, ale také ne-

bylo vymáháno placení daní. Dnes ovšem povinnost tuto

kapelník má, zrovna jako léka, umlec výtvarný nebo spiso-

vatel z povolání podroben jest všeobecné dani výdlkové.

—

Zde ale dlužno zmíniti se o dvou vcech. Pedn, že žádný
stav tak ohromnou daní není stižen, jako kapelník, daní
z výdlku a hlavn placením hudebného. To bylo již po-
drobn zde vypoítáno. Ale také žádný stav není tak bez
veškeré ochrany právní a tak na pospas vydán živlm cizo-

pasným, jako práv zase kapelník. Zde je to churavé místo,

kam pedevším nž piložiti. — Druhá vc jest, že dávno
ped úpravou berní byla da od kapel vymáhána a znám
píklad, že etník na udání hned pi výkonu proti kapelníku
zakroil. To zavinili, jak také najisto postaveno, práv nej-

bídnjší hudlai, kteí brali si živnostní listy sami dobrovoln,
a žádných vysvdení, ba ani nejmenších vdomostí hudeb-
ních nemli, a pak udáváním, a z nho vzniklými nepí-
jemnostmi trýznili sousední dobré a solidní kapelníky, kteí
hudbu považovali a provozovali jako umní a ne jako živ-

vnost. To také as je píinou, že v ministerském naízení ze

dne 14. ervence 1900 nebylo zapomenuto na kapelníky a

že výslovn tam uvedeni.

Dnes mají se vci tak, že, jak práv se dovídám, udílí se

povolení ke zízení kapely inavysvdenívesnického
starosty!! To je ta svoboda umní! Ale s druhé strany

nesrovnává se s tím prohlášení jistého c. k. okr. hejtmana,

že kapely povolují se jako živnosti v potu omezeném kaž-

dému, kdo da chce platiti, proto že je to svobodné umní,
proto prý prkazu neteba a omezení dalšího rozmnožování
kapel dalo by se provésti jen sdružením gremiálním, v nmž
ale pojati musili by býti všickni da platící majitelé koncessí

kapelnických, ili jinými slovy, kapelníkem jest tak dobe
kapelník nejvtšího divadla neb symfonického orchestru, jako

náelník poslední vesnické muziky neb potulných šuma.

(Pokraování.)
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— Kollega R. Kadleek daroval pro podprný fond Jed-
noty 100 výt. svých skladeb, které výbor se slevou b0"/„

rozprodávat! bude. Pro svou hodnotu vnitní, vnjší vkusnou
úpravu i humánní úel nebude zajisté nikoho, kdo aspo
jeden výtisk by u jednatele neobjednal a doufáme, že zvlášt
uitelm hudby pijdou vhod. Jsou to : Ukolébavka pro housle
a klavír (místo K 1'20 za 50 h), Dv klavírní skladby (místo

K 1'60 za 64 h), Tanení melodie pro piano (místo 2 K za

80 hal.) a Polonajse pro piano (místo 2 K, za 80 hal.).

— Kol. AI. Šlesinger daroval Jednot istý zisk z kon-
certu 10 Kor.

— Ta naše uvdomlost! Z 53 kolleg, kteí žádáni
byli o sdlení ísla a data své legitimace neodpovdlo
pouze — 35 !

!

— Na stálé dotazy len, kolik ten který dluhuje
neb splatil Jednot sdluje pokladník: lenství a placení
poíná msícem v legitimaci uvedeným. Zápisné 5 Kor. a

a píspvek msíní 2 K u len skutených, a zápisné 2 K
a roní píspvek 4 K u len pispív. Stvrzenky pošt.

spoitelny má každý u sebe a tudíž sám vše spoítati si

mže. Uspoí se tak práce pokladníku i penz za porto.

Dopisy.
Z Berlína. Není tomu dávno, co ve stedu nejživj-

šího Berlína, v bizzarrním divadle Wolzogenov, došla eská
skladba zastoupení. Kdežto jinde v Nmecku nebývá vítána
práv s otevenou náruí, dostalo se jí zde nejen pohostin-
ství, ale i uznání, jež jeví se už v tom, že eská skladba je

stálou položkou programu Wolzogenova a to nejen v Berlín,
nýbrž i na umlecké tournée po Rusku, jež poíná už
tímto msícem. Repertoire sl. O. Dvoákové skládá se skorém
výhradn z našich sktadeb, jež umlkyn pednáší ásten
esky v národním kroji, ásten v nmeckém peklad. Tak
vystídaly se na scén »Uiberbrettlu« bhem tí msíc
nkteré náiodní písn, písn Dvoákovy a Novotného, ísla
vesms vybraná, jež nikdy neklamou na koncertních pro-
gramech. V posledních dnech pak pidružila se k nim no-
vinka, zajímavá už tím, že je eskou prací v Praze úpln
neznámou, a pro berlínský »Uiberbrettl« zvlášt kompono-
vanou. Je to eská ballada »Polednice* od V. J. Novotného.
Má býti kus oné »Kleinkunst«, jejíž umlecké pstní pe-
vzaly berlínské kabarety, onoho umní en miniatue, jež
v moderním rouše v pestrém stídání má vnímavému diváku
podávati v malém to, co ve velkém podávají seriosní divadla,
jedná se tu tedy o formy, jež v koncentraci mají podati tu

žhavou erotiku, tu smavou poesii, nebo hluboké drama.
Z té píiny i v ballad na prknech »Uiberbretlu« dly se
pokusy o seriosnjší její pojímání, jež však zpravidla nešlo
hluboko a spokojilo se s akcentováním nkterých moment
zevnjších s povšechným vystižením nálady. Novotný pišel
tu s ním úpln novým : prohloubil balladu skuten dra-
maticky postaviv ji úpln na princip moderního dramatu
hudebního. »Drama v malém« zdá se mi býti nejvhod-
njší definicí. Aby jednota stavby byla založena na pí-
znanosti motivické, základní motivy aby tvoeny byly
pravdiv a drazn, charakteristika aby nepestávala na
zevnjších obrazcích, nýbrž vystihovala i psychologický mo-
ment a pi tom všem zachovala i eský zvuk, bylo snahou
Novotného pi komponování jeho ballady. Není na podiv,
že zvolil si k tomu práv Erbenovu »Polednici«. Tato lákala
jak svou dramatiností tak skvlou svou formou zevnjší
už dávno k hudebnímu spracování. Nelze tu nevzpomenouti
na p. » Polednice* Dvoákovy, s jejíž silnou charakteristikou
a bohatou invencí nemže ovšem práce Novotného konku-
rován

-

. Ale je semknuta v pevnjší celek, neobmezujíc se na
illustrování básn Erbenovy, hledajíc pravdivost hudebního
výrazu a odvažujíc se na mnoze dosti smlých obrat, nad
nimiž snad nkteí theoretikové budou kroutiti hlavami. To
platí na p. o kvintových postupech v motivu polednice,
o nmž sám Novotný mi pravil : »Volil jsem zúmysln tento
neobyejný zvuk, aby byl co možná vrnou malbou ne-
obyejného zjevu.« A Erbenova polednice je skuten
neobyejný zjev : »Malá, sndá, hnáty kivé, pod plachetkou
osoba.« Novotný charakterisuje ji dvma motivy. První v íz-

ných oktávách oznauje kobrtavý, kulhavý její krok a druhý
ve zmínných již postupech kvintových naznauje strašidelné
plížení se hrzného zjevu. Vbec snaha po piléhavosti hu-
debního výrazu charakterisuje celou skladbu. Nejprvé maluje
skladatel klid svtnice, rušený jen pláem dcka, do nhož
zlobící se matka zasahuje vždy svým motivem. Velmi sug-
gestivn líí potom plížení se polednice, úzkost matinu, vý-
kik. Pak píchod otcv oznaen je v levé ruce motivkem a

celá skladba koní resignovaným Andante. K vyteným tmto
vlastnostem adí se i vzorná deklamace eského slova, silný

dramatický akcent. Není pochyby, že "Polednice* získá

orchestrálním prvodem, po kterém pímo volá. V beilínském
»UiberbrettIu« dodlala se ^Polednice* estného úspchu.
Porozumní pro skladatele se strany obecenstva bylo tak

lichotivé, že povzbudí Novotného asi k další innosti. Dlužno
dodati, že Novotný komponoval též pro »Uiberbrettl« známou
Nerudovu »Balladu rajskou*. Náhodou však chopil se téhož
textu i berlínský skladatel Bogumil Zeppler, ímž se sešly

v Berlín »Ballady rajské« pojednou dv. Srovnáním obou
veejn dosud neprovedených ballad piklonila by se váha
vtšího uznání jist na stranu Novotného. Zeppler obmezuje
se na polkovou formu tam, kde Novotný vykazuje solidní

práci motivickou. Vzpomenouti dlužno, že nmecký peklad
»Polednice« i »Rajské ballady* obstaral dramatický spisovatel

dr. Hans Brennert. m. trnáctý.

Z Brna. (Konec sezony divadelní.) Opera
divadla našeho skonila zde ped týdnem pedstavení a ode-
brala se do Prešpurku, kde vystupování její, na pd
maarsko-nmecké, provázeno je úspchy neoekávanými.
O úspchy zásluhu mají ovšem v první ad zdatné síly só-

lové podporované dle sdlení úastník i orchestrem,
který je v Prešpurku mnohem etnjší než v Brn (snad
více než o polovici). Tší nás úspch našeho divadla, a
vyslovujeme jen pání, aby, uznalo-li se za vhodno, podá-
vati výkony našeho divadla našim nedalekým sousedm
v rámci uspokojivého orchestrálního prvodu, i u nás se

tak dlo. V poslední dob proveden byl u nás jako novinka
Meyerbeerv »Prorok«; snad proto, že pro titulní úlohu
mli jsme v p. Bochníkoví vhodného interpreta. Jinak nebylo
nám uvedení nabubelé hudby Meyerbeerovy na naše jevišt
nikterak sympathickým. Stesk náš, že pi opakování velkých
oper, jichž prvé provedení svdilo vždy o náležité píprav
a bylo i po stránce výpravy na naše pomry až skvlým,
nešetí se podobné pée ani v orchestru, ani ve sboru, ani

ve výprav, odvodnn byl optným provedením »Libuše*
a »Sábské královny«. Pi »Libuši* nedostávalo se i mezi úin-
kujícími onoho nadšení, které pozorovati bylo pi provedení
v minulé sezon ; snad proto, že nebylo tu vhodné píleži-

tosti k provedení. Znal Smetana své dílo píliš dobe, když
vykl, že obyejným provozováním byla by Libuše tém
pohbena, a vle skladatelovy mlo by dbáno býti. Není-li

jiné vhodné píležitosti, jest jí aspo zaátek nebo konec
sezony, ale není jí nikterak píjem pvkyn, jejíž výkon
v titulní úloze nikterak nevyrovnal se cennému provedení
této úlohy v minulé sezon. Také v »Sábské královn« byl

rozdíl v celkovém úinku vzhledem k provedením v ped-
cházejících sezonách patrný. Netýkal se tak ásti hudební,
jako etných podrobností výpravy a režie. A proto je nutno
žádati, aby jednotlivá díla provozována byla pi opakování
s touž péí a pozorností všech súastnných initel, jako pi
premiérách. Jak skuten slavný byl vstup Pemysla na Vyše-
hrad v Libuši v minulé sezon, jak chud vypravena byla tato

scéna letos ! Nejkrásnjším bodem sezony bylo asi provedení
»Dvou vdov«, poprvé v úprav Novotného. Tu zasloužili si

chvály všichni úinkující, zejména pí. Skálová v úloze Karoliny
a p. Bochníek v úloze Podhajského. 1 pí. Kurzová mla v úloze
Anežky šastný veer až na nehodu, že ji opustila na dle-
žitém míst pam. Pan Pivoka, jejž ítáme k nejplatnjším
lenm naší opery, pkn provedl Mumlala. Úspchu výbor-
ného tohoto pvce je však nkdy závadou zvláštní zpsob
zpvu podobný tremolu, což mu i v Prešpurku bylo vytý-

káno. Po cizokrajné této výtce bude snad její oprávnnosti
uveno,, a bude-li tu dobrá vle, bude snad docíleno i ná-

pravy. Ze je možnou, pozorovali jsme na p. ve »Faustu«

;

tu mžeme provedení Mefista jen chváliti. Na »Fausta«
tšili jsme se u vdomí, že ob hlavní úlohy jsou tentokráte

v nejlepších rukou ; a nebyli jsme sklamáni. Faust p. Boch-
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níkv a Markéta pí. Skálové byly výkony vší chvály hodné.
1 v posledním jednání, kdy mnohé Markétce nedostává se

již síly, aby úinn úlohu svou dozpívala. Paní Skálová se

podobných nehod nemusí obávali. S celým úspchem pro-

vedl úlohu Valentina p. Komarov, jenž vždy, kdykoliv mu
píležitost dána byla, znova dokázal, jak je dovedným pv-
cem. Proto by si bylo páti, aby astji v prvních úlohách
barytonových byl zamstnáván. Úspch naší opery v Preš-

purku ml by býti novým povzbuzením, aby venkovská msta
moravská zvala brnnskou spolenost v dob letní k poá-
dání pedstavení, ímž by otázka brnnského stálého divadla
nejlépe se rozešila. A mstm našim nebylo by teba n-
jakého »obrazu aspo pibližného*, jak hájili se

v loni v jednom mst, kde provedli s venkovskou kapelou
^ Dalibora «(! ), ale slyšeli by naše opery v dstojném pro-

vedení. —vs—

Návrat Kubelíkv.
Obtžkán zámoským zlatem a ovnen zámoskou

slávou vrátil se minulého týdne Jan K u b e 1 i k do vlasti.

Jako báje psobily na nás zvsti, které pes oceán dolétaly

k nám o jeho úspších a výdlcích ze zem zlata a démant
po celou zimu. A o všem tom mají rovným dílem zásluhu

dv okolnosti : Kubelíkova exorbitantní technika a nad jiné

obratná organisaní schopnost jeho impressaria. Bez rozdílu

smýšlení musí každý cítiti radost, že eskému virtuosu v dob
tak krátké podailo se skvle obohatiti se cizinou. Nebo
Kubelík není z tch, pi nichž se zvýšenými dchody v pí-

mém pomru stoupá jich spoivost, až stane na hranicích

vyslovené lakotnosti. Jemu ke chvále musí býti piznáno, že

štdeji jiných, kteí nabyli jmní zpsobem pohodlnjším,

než jaký znamená sebe skvleji odmovaná práce, podlil

z majetku svého souiodácké okolí. Pro koho všeho tajn

otevena bývá jeho ruka na osvdování soukromé dobro-

innosti, vymýká se veejnému petesu. Ale nemže býti

tu nevzpomenuto, že vdn pamatoval Kubelík, jakou úlohu

v postupu umlcov hraje spolupracující s ním tisk, a že

proto znaným obnosem pispl zvýšiti pensijní fond »Spolku

eských žurnalist*. Nešel tedy za píkladem jiných, kteí

stav noviná znají jen tehdy, když dožadují se pro sebe

jeho služeb. Dvojí velikomyslný dar »eské Filharmonii* je

dalším dokladem jeho generosity a pi úvaze o této munifi-

cenci shledávati musí dvodnou vhodnost routu, jejž na

poest jeho návratu uspoádali oba výše jmenovaní spolkové.

Ale jinak veejnost soudila o veeru, který »eská Filhar-

monie* návstím rozdávaným v posledním populárním kon-

cert ohlašovala na den 10. dubna ve vinohradském Národ-

ním dom. Nevili jsme ani svým oím, že je možno vbec,

aby tak banální ceremonií osoba z našeho lidu vzešlého

umlce degradována byla na pouhou loutku poadatelstva.

Kubelík rozumn unikl »oslav«, která byla by vypadala jako

njaká nevkusná parodie dvorních obadností a tím mlky
vyslovil dodatený sní nesouhlas. Že takováto nejapná captatio

benevolentiae pod patronisací "eské Filharmonie* spadá

na vrub jen jedné osoby, pochopí každý, kdo umí dívati se

za kulisy našich pomr. Vynucovati si takovýmto zpsobem
další obti na prospch dležitého spolku vru nebylo u Ku-

belíka nutno. Jsme pesvdeni, že vánoním darem neza-

vela se jeho tobolka k pípadné další podpoe. Ale bylo

by skoro híchem, kdyby Kubelík své vytžené kapitály sypal

z rukávu »eské Filharmonii «, aniž by se piinil o to, co

prosaditi je v jeho moci : aby do hospodáské a umlecké
její rozháranosti vniklo konen trochu poádku

!

Rzné zprávy.

*Brnnské opee daí se nad oekávání dobe pi
jejích pohostinských výstupech v Prešpurku. Po Smetanových
operách pišly tam ke cti také Dvoákv »ert a Káa* a
Kovaovicovi »Psohlavci*.

* Dle zpráv nkterých novin našich opustí prý p. Karel
Burian koncem saisony král. operu v Budapešti, aby od
podzimka nastoupil za skvlejších ješt podmínek engaže-
ment v Petrohrad. Správa opery budapeštské uchází se nyní
o p. Julia Bochníka, sotva že týž byl se zavázal smlou-
vou Národnímu divadlu.

* Josef Suk dokonil cyklus pti klavírních skladeb
»Jaro«, který v brzku vyjde tiskem v nakladatelství Mojmíra
Urbánka.

* V nové opee Tan jevov »Pomsta láskv"
, jejíž

premiéru ped nedávnem ml Petrohrad, vystupuji pouze
dámy. Je to tedy pendant k Massenetov »Le Jongleur de
Notre-Dame«, v níž jednající osoby jsou vesms jen muži.

* eské kvartetto hrálo 4. dubna v Berlín ve
svém 1000. koncert.

* Smetanova »Hubika« pi svém prvním provedení
v Dsseldorfu pijata byla velmi pízniv.

* Brahmsových jedenáct chorálních pedeher,
0 nichž jsme se tuto již zmínili, vyjde již píští týden jako
op. 122. Je to jediné dokonené dílo z Brahmsovy pozsta-
losti vzniklé v Išlu v kvtnu a ervnu r. 1896.

* Zajímavým hudebním poadem opatilo si »Mladé
sdružení« za podpory pátel Staré Prahy svj »Veer
Staré Prahy*, který konati se bude v síních Národního
domu Vinohradského v úterý 15. dubna o 8. hodin veerní.
Do programu zaádna » Hudební scéna z r. 1826*, pi níž
v dobovém interieuru uslyšíme Tomáškovu píse "Kytici-

ze "Starožitných písní Králodvorského rukopisu*, Jana Theo-
balda Helda "Roztoužení milencovo « (1805) na slova Góthova
a J. L. Dusíkovu I. sonátu pro housle s prvodem forte-

piana ; v tanci po poadu následujícím provedena bude
» Promenáda na Pražských baštách« hudební malba od Jana
Vojt. Štiky vnovaná hrabti Karlu Chotkovi z Chotkova a
Vojnína (1830), "Ohlasové z luh eských«, valík od Petra
Miloslava Veselskýho (1840), »Pražská polka* od Jana Jos.
Polta (1822), a »Císaské mlýny«, kvapík od V. E. Rudiše
(1835). Shledáme se s výstihem intimní hudby staropražské
1 s její veejnou folií a snad pátele Staré Prahy mezi na-
šimi tenái bude zajímati nkolik muzikálních dojm, jež
s nimi píšt z veera toho sdlíme.
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Vzpomínky na Fibicha.

(Pokraování. — Konec první ásti.)

Když Fibich navrátiv se z Mannheimu do ech
po jednoroním asi pobytu na venkov u rodi
(v Žakách) odebral se v kvtnu 1871 k stálému po-

bytu do Prahy, ml k tomu nejeden dvod. Zajisté že

váhu mlo rozhodnutí otcovo jiti do výslužby a by-

dleti v Praze ; ale Fibich sám toto rozhodnutí vítal, po-

nvadž brzo shledal, že v Praze dostal se do onoho

ovzduší skladatelským zámrm jeho píznivého, po

nmž toužil a jež, jak víme, v Paíži pohešoval. Snad

zarazí se dnešní tená nad tmito slovy a bude se

ptáti : jak je to možné, že Praze, u porovnání se sv-

tovou Paíží pece jenom malomstské, dal Fibich

pednost? Vždy hudební ruch náš, sám o sob již

v divadle práv tak jako v koncertní síni dosti chudý,

byl rozeen odporem, jejž utšené zaátky našeho ná-

rodního umní nalézaly i mezi eským hudebnictvem

samotným, takže nebylo pochybnosti o blížícím se

urputném boji mezi hudebními stranami proti sob
stojícími.

Je zapotebí vyložiti to alespo nkolika slovy.

Naznail jsem již, že tehdejší pomry paížské ani

z daleka nelze pirovnávati k nynjším. Za Fibichova

pobytu v Paíži zemel Rossini (v listopadu 1868) a byl

pohben s velikou, pímo knížecí slávou. Ale italský

mistr ten skoro tyicet let byl klidn odpoíval na

vavínech »Tellem« dobytých, kdežto nejvtší fran-

couzský skladatel devatenáctého století, Berlioz, nebyl

doma ješt uznán, ba teprvé po jeho smrti (na jae 1869)

nenáhle zaínala Paíž chápat, ím byl moderní hudb.*)

Snahám Wagnerovým byla paížská divadla ovšem na

*) Není snad od místa pipomenouti si, že svého asu
krom Berlioza i jiní, mladší skladatelé francouzští mli doma
postavení nehrub závidní hodné: Saint-Saensova opera

»Samson et Dalila« na p. nevymohla si premiéru v Paíži,

nýbrž ve Výmaru (1877) a podobn Massenetova »Héro-

diade« v Brusselu (1881). Ml vru pravdu roztrpený posu-

zovatel pomr takových (tuším v paížském asopise »la

Renaissance«, jenž na zaátku let osmdesátých horliv pro-

pagoval moderní smry hudební), nazval-li Velkou operu

»nádherným Mausoleem francouzského umní«.

dobro uzavena, a teprve okolo r. 1 880 velké koncertní

podniky (Lamoureux, Colonne, Pasdeloup) s úspchem
šíili kultus i Berliozv i Wagnerv. Ale ješt v letech

osmdesátých »Lohengrin« krut musil zápasiti s nepe-

konatelnou pedpojatostí Paížan — dnes ovšem

i » Meistersingi « i »Valkýra<' jsou chloubami Velké

opery. Zmnilo se tedy v Paíži bhem ticeti let ne-

smírn mnoho.

Naproti tomu v Praze byly r. 1871 takové pomry,
že pese všechnu svou jinakou zbdovanost mladého

umlce modern smýšlejícího mohly lákati. Nejen že

Wagnerovy opery již od let padesátých byly v reper-

toiru divadla (ovšem nmeckého), pokrokové hnutí

bylo v Praze již v letech šedesátých Smetanou zahájeno

a jím samým do proudu našeho národního života

-uvedeno. Fibich, jenž za svého pobytu v Nmecku byl

poznal umní Lisztovo a Wagnerovo a ihned k nmu
pilnul, nemusil v Praze zapírati své hudební Credo,

mohl se k nmu hlásati smle a oteven. Proto po-

stavil-li se pod prapor Smetanv, o nmž dobe vdl,
že budoucnost patí jemu a ne jeho odprcm, ne-

znamenalo to nikterak zmnu zásad dosavadních, na-

stoupení drah nových ; nebo moderním duchem pro-

vanutá innost Smetanova dokonale odpovídala jeho

tužbám a ideálm, a novým pro Fibicha, a rovnž

sympathickým zjevem byla toliko národní barva tchto

moderních snah. Že pak Fibich nestal se pouhým na-

podobitelem, pouhým epigonem Smetanovým, to vy-

svtlil jsem pi jiné píležitosti zcela prost ; on nauil

se od svých velkých vzor pokroká — Wagnera,

Liszta, Smetany — pedevším tomuto jednomu : býti

pokrokáem. A to znamenalo, že nesmí »zstati tam,

kam dorazili oni, nýbrž naopak : že musí jiti dále za

jejich hranice, jako oni šli kdysi za hranice pedchdc
svých, hledati nové cesty, ešiti nové úkoly, jako to

inili oni sami.« To zdálo se Fibichovi možným práv

v Praze, a proto byl pevn pesvden, že zde bude

na pravém míst.
* *

*

Po tomto retrospektivním odboení do studijních

let Fibichových, tedy do doby, kdy jsme se ješt ne-

znali, vracím se k svému tíletému pobytu mimo Prahu,

abych perušené vypravování doplnil nkolika drobnými

poznámkami.
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ekl jsem, že krom toho, eho doítal jsem se

v asopisech, nevdl jsem o Fibichovi o mnoho více,

než co mi do Solnohradu psal Procházka: že spolu

s Dvoákem dozrává na velkého mistra. Skoro sou-

asn, v listopadu 1874, potvrdil mi Jindich Pech

nkolika velými slovy pochvalné zprávy o klavírním

kvartettu, jež byl pinesl » Dalibor « nazývaje je pímo
nejvýtenjší skladbou Fibichovou. Pravil totiž Pech

ve svém list «Kvartetto . . . mne skuten uneslo

(zvláš pekrásné, poetické variace) ; z toho kouká jiný

tvrí duch, než na p. z Raffovy nebo z Gadeovy

sonáty, kterou zde hráli Florentini ! « Nemusím doklá-

dati, že bych byl práv tuto skladbu rád slyšel ; ale

nebyla vydána tiskem*), tenkráte byly u nás publikace

nových dl v oboru komorní hodby vzácné, ba ne-

slýchané. Ale již chystal se obrat k lepšímu. O nkolik

msíc pozdji, na jae 1875, vyšlo u Em. Starého

smycové kvartetto Dvoákovo (A-moll), ovšem jen

v hlasech
; byla to událost, jejíž význam a dojem dnešní

pokolení sotva docení. Jakmile jsem ho dostal z Prahy,

hledal jsem píležitost k jeho provedení. Podailo se

to konen, ovšem jen v kruhu soukromém ; nkolik

profesor, jejichž primarius byl krajan náš Walter, za-

hráli novinku tu v školní síni paedagogia.

O této episod zmiuji se nejen jako o vzpomínce

ist osobní, nýbrž i proto, že souvisí se stránkou

Fibichova psobení, která práv tehdy poprvé objevila

se ped veejností. Je to Fibichova innost kritická.

Byl jsem velice potšen, když jsem v dubnu r. 1875

v kritickém oznamovateli » Dalibora « etl první posudek

podepsaný jménem Fibichovým. Byl to struný, noto-

vými píklady opatený rozbor tohoto kvartetta Dvo-

ákova, plný upímné chvály skladby samotné i kolle-

giální radosti nad tím, že autor v komorním díle tom

poíná si nejen modern, nýbrž i po slovansku. Ta-

kový byl kritický debut Fibichv, zajisté i pedmtem
i zpsobem svým stejn zajímavý a významný. V tomže

roníku » Dalibora « objevila se ješt z Fibichova pera

kritika symfonické básn Levoslava Belly »Osud a ideál

«

a obšírný referát o kvtnové akademii » kruhu mladých

hudebník*, v níž objevila se s pozoruhodným úsp-

chem ada mladých skladatel tvoících nové pokolení

hudební (J. Holý, J. Pibík, J. Jiránek, J. Hartl, J. Klika

a K. Knittl**). Snad pozdji vyskytne se mi vhodnjší

píležitost vnovati kritice Fibichov malou úvahu za

tím úelem, abych vytknul jeho nazírání na nejdleži-

tjší záhady našeho tehdejšího ruchu hudebního, a to

poukázáním zejména také k tomuto referátu. Zde však

*) Zpráva tehdejší, že bude tištna s jinými ješt díly

Fibichovými v Lipsku u Kahnta, ukázala se bohužel lichou.

**) »Dalibor< 1875, str. 131, str. 151, str. 177 a 183.

musím se dotknouti polemické dohry, kterou ml re-

ferát ten pro Fibicha a—- zpsobem svou nepedvída-

ností až komickým — také pro mne.

Fibich totiž jako vždy i tentokráte psal nejen

s plnou láskou k vci, k zájmm našeho umní, nýbrž

i s nejvtší benevolencí a shovívavostí k mladým uml-

cm ; ale také s upímností a oteveností, která nedo-

vede smleti své pesvdení, bží-li o vc vážnou.

I napsal tedy o jednom z mladých hudebník tch, že

uinil za pomrn krátkou dobu pokrok zajisté veliký,

úžasný : kdežto ped rokem byl ješt vystoupil se sklad-

bami slabými, byla nová skladba nyní provedená »vší

úcty hodná práce provanutá duchem nejmodernjším

v tak smle exklusivním vzletu, že se s ním v bez-

ohledném nápodobení heroa od jisté strany tak zbsile

kaceovaného*) žádný z kolleg jeho miti nemže !«

A ponvadž skladatel ten ml tak blízké styky s Pivodou,

že považován byl za lena jeho strany, vyslovil Fibich,

že skladatel » musil prodlati v nitru svém mnohý

krutý boj, než se vymanil z copaské sféry svých

patron ku výši umny moderní «. A ve významném,

potšitelném úkazu tom spatoval ovšem velmi po-

chybné svdectví pro »theorie« Pivodovy, »když jeho

pátelé a pívrženci je ignorují «.

Pivoda velice podráždn odpovdl Fibichovi ve

svých »Hud. listech« projevem zabírajícím skoro celou

stránku. Když mi redaktor »Dalibora« V. J. Novotný

tuto odpov Pivodovu k » užitenému pobavení* do

Solnohradu poslal, žasnul jsem v prvním okamžiku

nad odvážnou modulací, pomocí které se Pivoda od

Fibicha dostal — ke mn, jenž jsem pece o kruhu

mladých hudebník a jejich akademii práv tak jako

o Fibichov posudku vdl jen to, eho jsem se post

festm doetl v » Daliboru «. tená promine mi snad,

když passus ten doslovn otisknu: » Dovolte, pane

Fibichu, abych pochyboval, že takto soudíte Vy. Ne-

mohu utlaiti myšlénku, že Vám do rukopisu nkdo
vtrousil, co není Vašeho. Tak chatrná logika by mne

na p. nepekvapila od dr. O. Hostinského. Dobrý hu-

debník nemže se obejiti bez solidního dobrého mozku,

a mozek jako jest onen dra Hostinského nepivede to

v hudb nikdy pes chatrné poátky. « Ale jako historik

dovede dobe vyložiti, pro Pilát dostal se do Creda,

tak vysvtlilo se též brzo, pro zde práv já pidružen

jsem byl k Fibichovi. Pivoda chtl pvodn, aby se

mu Fibich zodpovídal ústn ; ale nezastal ho, ponvadž

zatím byl již odjel na venek k letnímu pobytu. Ne-

spchal tedy Pivoda se svou odpovdí a odložil ji až

do pozdjšího (24.) ísla svého listu. Ale mezi tím

v následujícím » Daliboru « zaala moje polemika proti

*) Wagnera totiž.
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theoriím Maxe Konopáska, jenž v » Hudebních listech

«

odkazoval k rusínské kolomejce jakožto prazdroji vší

slovanské hudby a tudíž celé naše moderní snažení

eské naprosto odsuzoval. Tím uvedeno bylo jméno

moje, trochu ' snad již pozapomenuté, opt do živé

pamti Pivodovi, jenž neodolal pokušení, spatovati ve

mn spoluvinníka, ba dokonce inspiratora Fibichova.
* *

•

Moje lánky proti Konopáskovi *) byly ostatn

poslední vtší polemikou otázek zásadních se týka-

jící. Oba proti sob stojící hudební asopisy zápasily

0 hmotnou existenci
;
když na navrhované splynutí

obou nikdo rozumný nemohl pistoupiti, a »Dalibor«

pese všechnu neúnavnou redaktorskou horlivost No-

votného nemohl se udržeti nad vodou, nezbývalo, než

spokojiti se se souasným zastavením obou list, takže

od Nového roku 1876 hudební zájmy pestaly míti

odborný orgán. Mravní vítzství bylo rozhodn pi

tch, kteí v » Daliboru « byli stáli pod praporem Sme-

tanovým
; když pak jednak zadáním divadla družstvu

mladoeskému blížila se vláda Maýrova k svému konci,

jednak ve víru vášní politických vcné zájmy umlecké

ím dále tím více ustupovaly, nastalo jakési pirozené

ochabnutí a vysílení, jemuž vnucena škraboška smír-

nosti. Takový byl zevnjší konec onch boj o mo-

derní umní eské, které se od r. 1870 byly svádly

na poli hudebním.

Když ke konci 1875 bylo Fibichovi nabídnuto

místo druhého kapelníka a sbormistra pi Prozatímním

divadle, neml vi takové situaci píinu nepijímati

ho. Brzo po nastoupení tohoto úadu svena mu úloha

studovati a dirigovati Bendova melodramata » Ariadnu

«

a » Médeu «, když 22. prosince 1875 oslavena jejich

stoletá památka — úloha to, které se pozdji dostalo

jakéhosi prorockého významu tím, co Fibich velkého

vykonal práv v oboru scénického melodramatu.**)

Mladý mistr setrval pak pi kapelnickém pultu i po

velkonocích 1876, když divadlo pešlo do rukou mlado-

eských a do správy iditele Wirsinga. Ale divadelní

kapelnictví nesvdilo valn jeho umlecké povaze,

zejména za pomr tehdejších, které dirigenta druhého

odkazovaly skoro výhradn k výpravným hrám a ope-

rettám. Nad to opposice druhé strany proti divadlu

dosáhla píkrosti, kterou ani v nejhorších dobách za

Smetany nemlo : Staroeši pestali navštvovati eské

divadlo a jejich listy umlovaly je dsledn, neotiskujíce

ani divadelní cedule. Nevražení hrozilo obrátiti se

1 proti Fibichovi jako skladateli ; i bylo pochopitelné,

*) »Nkolik poznámek o eském slovu a zpvu«, Dalibor

1875, . 24-31.

**) Jeho innost na poli melodramatickém jest však

staršího datum : »Stdrý den« povstal asi okolo vánoc 1874.

že v let 1878, když po fusi obou družstev, staro-

eského a mladoeského, Maýr byl se vrátil k veslu

jako iditel, vzdal se kapelnictví. Cho jeho, s níž

oženil se na podzim 1875, rok po smrti první man-

želky své, její sestry, zstala ovšem jako altistka i na

dále ve svazku divadelním. Od té doby Fibich — mimo
funkci sbormistra pi pravoslavném chrám 1878— 1881

a dramaturgství operní v posledním roce svého života

— psobil výhradn jako skladatel a soukromý uitel

:

jakou sumu úmorné práce a vysilujícího rozilení,

trpkých zklamání a tžkých obtí to znamená v tsných

pomrech našich, ví každý.

Nové hudebniny a knihy.

Album klasik. 56 písní, árií a ballad pro jeden hlas

s prvodem klavíru, upravila a eským textem opatila Emma
Destinnova. (Praha, Mojmír Urbánek. 4 K.)

Pohlednme na poady, jakými ísly oblažují asto naši

sóloví pvci zejména po venkov bezbranné své posluchae.

Bývá to takto. K doplnní i pro vtší rozmanitost hotového

již, teba umlecky vzorného programu, požádán tenorista

pan X. i dáma, známá jako dobrá zpvaka, o dv ísla.

Slíbí úinkování : zazpívá arii z opery té i oné, obyejn
ne eské a také ne dobré, aneb ze zcela neznámé dosud

»Prodané nevsty«, i dv písn, z tch jednu snad eskou,

velmi známou, známého skladatele, škoda, že zas ne dobrou

;

Dvoákova bude sotva, Smetanova též as ne a Fibichova

dokonce ne. A poadatel, teba sebe vážnjší ve svém um-
leckém smýšlení, mlí, ponvadž by jinak o zpvní íslo

pišel. — Nová Urbánkova publikace bohdá bude s to,

v mnohém ohledu psobit pízniv. Pedevším v tom : sáh-

ne-li kdo kamkoliv v bohatou tu adu renomovaných, vdných,
veskrze tisíc a tisíckrát na koncertním podiu osvdených
ísel, odevšad vyzvedne plné hrsti nejryzejšího, tžkého zlata.

K volb zde není potebí nejmenší hudební a umlecké

intelligence, jejímž nedostatkem valné procento hlasov na-

daných pvc stn: špatná volba je nemožná mezi ísly,

vykazujícími nejlepší a nejvýznanjší, co napsáno Mozartem,

Beethovenem, Karlem Loewem, mistrem nmecké ballady

a trojicí romantik, Schubertem, Mendelssohnem a Schu-

mannem. Jsou to veskrze zpvy, které by mly být, nehle-

díme-li k poteb veejné, denním chlebem našich pvc,
daleko spíše, než moderní operní arie, které z neobratn se

rozevírajících hrdélek zpvních novicek ale pi tom ze široce

se rozevírajících oken proudíce, mnohý dm iní nejistým.

Tak mnohá stránka, již slena Destinnova do svého alba

volila, i ona s kouzelnou Mozartovou »Fialkou« i kterákoliv,

popsaná jedním z velikých svým obsahem i velikých zárove
— jako jsou »Adelaida« i arie »Zráde ty« — i formou

zpv Beethovenových, i nesmírná ve své suggestivní síle

a ve své ponurosti Loeweova »Noní pehlídka«, i cokoliv

z tch perel vybraných ze Schuberta, i ze Schumanna, a
již poetická »Msíná noc«, i skvostná ballada »Lesní roz-

hovoit i celá »Láska básníkova« by mly být jako stránky

bible, jež každý má v pamti, v duši a v srdci.

O výborné volb slenin, co se ceny jednotlivých ísel

týe, není nejmenší pochyby. Z toho století od r. 1756, roku
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narození Mozartova, do r. 1856, léta smrti Schumannovy,
nemohla volii lépe. Neítá-li slena Bacha a Hándela do této

ady klasik: snad bude možno vnovati pozdji tmto a

píbuzným mistrm starší éry malý svazeek zvláštní. O pe-
kladech sleniných bylo by možno dlouho hovoit. Peklady
ze stanoviska literárního poizované z pravidla požadavkm
pveckým nevyhovují, teba byly jinak práv vzorný a vy-

stihovaly dokonale originál. Pekladateli písn jest pekládat
nejen dílo básníkovo, ale pipsobovat zárove peklad
svj dílu skladatelovu se stálým zením k pvci. Tím dílo

jeho ovšem vymyká se též ist literárnímu posudku : teba
posuzovat je ne ze stanoviska, do jaké míry jest pouhým
pekladem básn, ale do jaké míry vyhovuje práv též skla-

dateli i požadavkm pveckým. A práv v tomto smru
myslíme, že slena Destinnová velmi šastn si vedla. Její

dost volné peklady zpívají se — z péra výborné zpvaky
to konen pirazeno — lehce, mají zvuk. A, všímáme-li si

zejména vystižení slovní melodiky delších frasí, jak ta obratn
nalezena, shodná s pvodní deklamací, uznáme, že peklady
praktické poteb vyhovují zcela dobe. Nestírají s písn
nieho, odlévají co možno nejpesnji pvodní její reliéf

v našem dobrém eském materiálu. V dobrém : nebo slena
pekládá živou, dnešní pknou eštinou verše, které kolují

také v eštin pímo pedpotopní.

Jistá rigorosnost vi autorm pipadá mi ve vydání
tomto nepotebnou. Slena ponechává veskrze notám pvodní
hodnoty; i tam, kde eština teba na míst

J; f žádá de-
klamaci JS j <

. Nepatrné pesunutí rythmu skladateli zde
jen by bylo prosplo; leckterá zmna, již vzdlaný zpvák
provede jist sám, mohla být pímo bez váhání provedena!

K. Hoffmeister.

Koncerty.

Práv takovou anomálií, jakou je rozlouení operní pv-
kyn v koncert, je také pemna koncertní sín v jakési

operní jevišt. Nepísluší nám pátrati, pro slena Cilka

Smídová, až dosud koloraturní zpvaka Národního divadla,

ped nastoupením svého engagementu u dvorního divadla

stuttgartského proti obyeji u nás zachovávanému uchýlila se

v nedli 13. dubna do koncertní sín k poslednímu slovu

rozluky; ale rozhodn vysloviti se musíme proti tomu, aby
pípad toho druhu, jako mimické vystoupení a v kostýmu
na koncertním podiu snad bylo pokládáno za njakou novou
nuanci vkusu a lákavou praecedenci hodnou napodobení.
To byl nevkus, k nmuž umlkyn nemla se dáti niím
a nikým pohnouti, když nad to akustické pomry rudolfínské

sín pímo mluví proti každému vzdálení se sólisty s uritého
ohniska jedin úinné resonance, které má za následek za-

nikání celých frasí.

Slena zvolila si ti arie: Barinu skivánci píse
z » Hubiky*, stínový valík z »Dinory« a velkou sebevra-

žednou z »Lucie«
; všecky zpívala tak, jak jsme byli zvyklí

ji slýchati v divadle, když ješt více píležitosti bylo jí posky-

továno, aby mohla uplatniti své rozvíjející se schopnosti. Po
hubební stránce však leccos bylo by vytknouti, zejména ne-

dostatek plynnosti ve stínohe, v níž valík rozkouskován byl

na nesouvislé oddíly podmínné dechem a pohybem.

Již pi tom valíku osvdil pan L. V. elanský optn
svoji obas více se projevující náklonnost k zvolování
tempa a stejn tak bylo i ve Scherzu Brahmsovy serenády

z D-dur (op. 11.), která s ajkovského fantasií » Bouí* pro

velký orchestr vyplnila pestávky sleniných pevlek. ím
více nyní setkáváme se s takovými pípady nepochopení

tempa, tím astji vzpomínáme na bystré slovo Wagnerovo
ze stati *0 dirigování* : »Chcemeli shrnouti vše, na em
pi dirigentu záleží zetelem k správnému provedení hudební

skladby, že to obsaženo v tom, aby vždy udal správné tempo

;

nebo volba a urení jeho dovoluje nám ihned poznati, zdali

dirigent skladb rozuml ili nic.« (Sebr. sp. 3. vyd. VIII.

274.). Jako recitátor z obsahu a ducha básn dochází k po-

znání a volb uritého, v hlavních rysech objektivn sta-

vitelného spádu ei, tak i dirigent díla hudebního z ducha

skladby voliti má tempo ; ale nikdy se neosvdí konstantní

veliina pomalých ráz pipomínající na dlouhé vlasy se-

cesních pán a loketní vleky secesních dam a hešící proti

oživujícímu elementu hudby, proti rythmu.

I tentokráte provedení nebylo nejlepší a zejm se

ukazovalo, jak rychlá práce nebývá vždy podaená. Zdržuji

se podrobnjších poznámek, odkazuje k hlavní ásti ke své

zpráv o posledním populárním koncert, k níž rád bych

jen piinil dodatek, že slova má netýkala se pán, kteí

pi plném obsazení orchestru sedí u tvrtého pultu, nýbrž

tch, kteí tehdy sedli u posledního, náhodou ve zmen-

šeném orchestru tvrtého, a že výtka sploštlého a zhrublého

tónu trubky nepadala na pana J. Nademlejnského, jenž kon-

certu onoho se nesúastnil. z.

Koncert na oslavu jubilea ptadvacetiletého trvání

spolku sv. Vincence de Paula k podporování chudých

v král. eském programem slíbeným — a dodrženým —
vymykal se produkcím pouze na istý výtžek vypoítaným.

Ale také provedením svým stál na tak mimoádné výši, že

musí být oznaen jako nejskvostnjší veer celé letošní

saisony. Všichni úastníci byly za jedno v doznání, že žádný

pražský orchestr nikdy ješt nehrál tak dokonale, s neomylnou

pesností a pece ve výrazu s uchvacující vervou, jako

»eská Filharmonie* pod rozplameujícím vedením Nedba-
lovým. Hlavn sluší vzdáti draznou chválu sboru houslí,

jichž tón splýval vzácnou, ježto u nás neobvyklou egalitou

v celek, jakoby vynášen byl z jediného nástroje.

Sensací veera bylo ovšem provedení Berliozovy »Fan-

tastické symfonie«, jež shromáždila do Rudolfina kde koho

z naší hudební obce. Dojem obrovského díla stupoval se

od vty k vt a obdržel zevní výraz v boulivém potlesku

uštdeném na konci dirigentu i orchestru. Kdo zná Berlio-

zovu »Fantastickou« pouze z klavíru, musí si povšimnouti,

jak skladatel nedovede jinak, než orchestrem mysliti a cítiti.

U nho instrumentace je podstatnou ástí invence. Mnohdy
jeho myšlénky, odtrženy jsou-li od nástroje a posuzovány

z ryze hudebního hlediska, jeví se ne práv bohatými, leckde

bizzarními spíše, než krásnými. Ale v orchestru každá frase

obdrží svj život, nabývajíc barvou uritého profilu. Nejpád-

njším toho dokladem je pastorální vta. Kolik arokrásných

inspirací vyloupne se tu z jednoduchých melodických jejích

základ ! (na p. široká melodie klarinetová s pizzicovaným

prvodem houslí a mn. j.). Není nikterak smlým tvrzení,

že není druhé pomalé vty, která by jako tato — s »Pasto-

rálkou« i v nálad tak píbuzná — v modernjším úboru

instrumentálním byla tsn postavila se po bok nejkrasším

výronm Beethovena genia. Ale i hospodárnost Berliozova

v prostedcích musí nám imponovati. V prvních tech vtách

malý, parciální orchestr, který ve tvrté se doplní na »velký«

a v poslední sáhá ke groteskním posilám klarinet a velkých
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zvon — tchto bylo v našem provedení proti prvotním

zámrm použito na prospch díla — a gradace idey je

podporována v rovné linii i tím obezetným pimnožováním

zevních prostedk ji vyjadujících. —
Pro veliký úinek, jejž mlo Berliozovo tém neznámé

dílo na naše obecenstvo a pro velikou práci na dokonalé

jeho provedení vnovanou vítáno bude s povdkem roz-

hodnutí »eské Filharmonie, že bude opakováno v posledním

letošním abonentním koncert.

Ostatními ísly programu byly ouvertura k »Oberonu«

a Dvoákv violoncellový koncert. V tomto ml hojn píle-

žitosti vyznamenán' se p. prof. Jan Burian jako sólista

veera. Technicky byl na celé výši obtížného svého partu

a v plném, velkém, klidn z nástroje produkovaném tónu,

jejž vynakládal na pednes frase, dal nám vzpomenouti,

jak zdatnou generaci vychoval nám jeho mistr a pedchdce
v profesue na konservatoi: Hanuš Wihan. On je dedi-

kátem Dvoákova violoncellového, jako Joachim houslového

koncertu. S obma má Dvoák malý malheur: oba hrají si

jeho koncerty pro své potšení doma, ale ne pro požitek

obecenstva v koncertní síni. j. t>.

Zprávy spolkové.

„Veer Staré "Prahy", o kterémž podniku »Mladého
sdružení« jsme se minule zmínili, ve své hudební ásti
pkn se vydail. Interieur hudební scény z roku 1826 uspo-
ádán byl peliv panem J. Homolou v pokoj Tomáškv,
u jehož klavíru panna Laura bavila se zpvem Heldovy
písn »Roztoužení milencovo* a Tomáškovy »Kytice« a pak
s bratrancem Václavem hrála první sonátu Dusíkovu pro
fortepiano s prvodem houslí. Zcelení scény prostým dia-

logem a koením štiplavého vtipu Rubešovské allury v pro-

buzení domácího posluchae, tatínka Lauina, bylo obratn
pipraveno. Slena Dobešová vkusn si vedla pi písních
(z nichž Heldova byla pro vtšinu obecenstva velmi etn
shromáždného pravou novinkou) majíc vydatnou oporu ve
svém zvuném hlase lahodného timbru, který volá pímo
po vzrušujícím rozletu do kraj dramatického zpvu. Pan
MUC. Václavek neml sice píležitosti v doprovodu sonáty
ukázati svou pknou hru houslovou v pravém svtle, ale

za to v sordinovaných Chopinových nokturnech, která pro-
vázela demonstraci silhouet ze Staré Prahy, mkkou linii

jejich zachytil velmi ladn. Pak rozšíil se kus tanení retro-

spektivy: Po Štikov »Promenád na pražských baštách«,
jejíž obrázek podle staré edice reprodukován byl na pro-
gramu veera, vystídal se rej Veselského valíku »Ohlasové
z luh eských«, Poltovy »Pražské polky« a Rudišova kvapíku
»Císaské mlýnys pi jejichž starosvtských rythmech dobe
se bavila ilá a rozveselená mládež.

Nový zpváky spolek. V Úpici založen práv
zásluhou tamního editele kru L. Píšla zpvácký spolek
pode jménem »Smetana«.

Dopisy.
Z Berlína. Dvorní opera uvedla v tchto dnech ve

svj repertoir dílo, jež bývá bílou vranou v hudebním svt,
totiž operu, komponovanou dámou, Angliankou Miss
Smythovou. Ohlédneme-li se zpt do historie hudby, po-
známe, že od Francesky Caccini, již sv. Ambrož pehnan
»skuteným geniem« nazývá, až k Cheminade a pí. Bronsart,
ženy velmi málo uinily v komposici, vnujíce se napoád
stránce reproduktivní a dospívajíce v tomto oboru k skutené
virtuosit, zatím co v onom sotva kdy pekroily hráze
dilettantismu. Tuto historickou pravdu nevyvrátila ani Miss
Smyth svou jednoaktovou operou. Jmenuje se »Les«, ale

mohla by se jmenovati Jolantha, nebo i jinak. Jolanta, a

je milenkou jakéhosi hrabte, ráda vyjíždí si na lov za

mužskými srdci. Stane se jednou, že zabloudivši do vesnice

láká k sob lesnického mládence. Tento však vzdoruje jejím

nástrahám, zstávaje vren své nevst. Práv v té dob
hrab pichází a iní Jolant prudké výitky, na nž ona
piznává, že mládenec je jí milejším, než on sám. Hrab
pomstí se nyní na mládenci tím, že našed podloudn zaste-

lenou srnku, dává jej zavražditi. Libretto nechutné, šablono-

vité, k nmuž Miss Smyth komponovala i šablonovitou

hudbu, již dosti tžko lze definovali. Jak opona jde vzhru,
zdá se vám, že slyšíte kosmopolitickou melodii, ale ím
dále pokrauje dj, tím více ztrácí autorka pdu pod nohama,
tím více vrhá se do náruí eklekticismu. »Veerem remi-

niscencí*! mohla by se jmenovati piemiéra této opery, jež

jenom protekci má co dkovati, že se dostala na jevišt

dvorní opery. —ctý.

Z "Plzn. (Opera i operetta v plzeském
divadle na konci staré éry.) Zakonením práv uply-

nulé druhé zimní saisony spolenosti Trnkovy v plzeskem
mstském divadle také bylo zakoneno druhé dležité období
v život dramatického umní eského v Plzni. Za první

období musj býti pokládána doba až do zadání mstského
divadla V. Švandovi staršímu na dobu šesti let, tedy od
prvních nesmlých pokus eského divadla na rozhraní

století XVIII. a XIX. až do saisony 1867-1868, kdy byl

v Plzni vykázán eskému umní stálý stánek
;
druhým obdobím

jest as od poátk první šestileté stagiony Švandovy v uve-

dené práv sezon až do zakonení her v divadle starém
a píští zimní saisonou má nadejiti období tetí, i nová
éra mstského divadla v budov nové, tedy éra stálého

divadla eského v Plzni. Nebyl to úkol práv závidní hodný,
který pipadl editeli Trnkovi zadáním mstského divadla

plzeského na poslední dv zimní saisony v staré budov.
editel Trnka, který ml pro doplnní svého — dosud na
malé koovné pomry sestaveného — ensembl, jakož i pro
ostatní pípravu pro sezonu plzeskou vymeny pouze
krátké 4 nedle na sklonku léta, kdy již lepší síly herecké

i pvecké zpravidla bývají k engagementu vázány, pijal

zadané mu divadlo krátce ped zahájením saisony r. 1900

a když pišel do Plzn, každé pedstavení, ba každý krok

a každé hnutí nového aparátu byly posuzovány neobyejn
písn, kdežto bylo by se slušelo zachovati pro poátek
jistou míru benevolentní shovívavosti ; nebo kde objevil

se nedostatek, nemohlo se pokládati, že je zavinn editelem
nebo lenstvem, nýbrž spíše pozdním zadáním divadla. A že

toto pravdivé jest, ukazuje celková bilance psobení Trnkova
aparátu v Plzni. Tato billance praví nám, že v zimní saison
1900—1901 (od 2. íjna 1900 do 26. bezna 1901) bylo poá-
dáno 175 veerních a 31 odpoledních pedstavení, z ehož
pipadlo na operní produkci 50 veerních a jedno odpolední,

na operettu 49 veerních a 9 odpoledních a na inohru
76 veerních a 21 odpoledních pedstavení. Z toho je patrno,

že již za obtížné první saisony dovedl editel Trnka zacho-

vati repertoiru svému jistou žádoucí rovnováhu mezi rznými
genry dramatické a hudebn-dramatické tvorby. V opee
dával novinky: Šeborovu »Zmaenou svatbu«, Gold-
markovu »Královnu Sábskou«, Ricciho : »Kryšpín a kmotra«,

Verdiho »Otello« ; vedle toho pak ze staršího repertoiru

:

»Prodanou nevstu«, »Boží muka«, »Psohlavce«,
»Fausta a Markétu«, »Troubadoura«, »Šelmu _sedláka«,
»Dalibora«, »Nmou z Portici«, »Stradellu«, »arostelce«
a »Hubiku«. Tedy z patnácti oper sedm prací pvodních
o 22 veerech z 50. Nejen výbr, ale i provedení dávaných
vcí svdily o vskutku umlecké snaze editelstva a nepo-
piratelnou byla zejména pieta editele k tvorb domácí,
kterou po ob sezony pstoval v míe jindy nebývalé.

V operett dostaly se ke slovu tyto práce : »Gejša« (12krát,

což je pro Plze velice znaný poet repris), »Cervená
karkulka« (5krát), »Vagabundi* (5krát), »Fatinica«, »Ptáník«,
»Orfeus v podsvtí«, »Zebravý student*, »Boccaccio«, »Donna
Juanitta«, »Netopýr«, »Krásná Helena«, »Cikánský baron«,
»Giroflé-Girofla«, »Operní ples«, »Don Cesar«, »Zvonky
cornevillské« a »Popelka«. Celkem šest prací pvodu fran-

couzského, jedna anglického a deset nmeckého — vesms
kvalitativn nejlepší práce lehího genru hudebního. Nesmíme
zamleti mimoplzeskému tenái, že žádný opeiní i ope-

rettní ensemble neml dosud v Plzni na ržích ustláno.
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Uvážíme-li, že » Královna ze Sáby« docílila pouze 8 repris,

Verdiv »Otello« pouze 4, » Prodaná nevsta « 7, »Psohlavci«

5, »Faust a Marketa« 4 reprisy — musíme uznati, že operní
i operettní aparát je siln studováním napjat, aby stail

vyhovt požadavkm obecenstva, které žádá stále a stále

nové vci na repertoire. Pi takovémto chvatu nelze ani

dobe žádati dkladnjší studování a vypravení vtších
nových dl, zejména pak, obmezují-li scénické a jiné tech-

nické pekážky vývoj repertoiru k stupni žádoucí dokonalosti.

Ke cti odstupujícího editele však musíme zaznamenati, že

na žádné z oper neb operett, které v Plzni nov vypravil,

nebylo znáti tento chvat a zmínné práv pekážky. On i jeho
personál s ušlechtilou snaživostí po celý prbh saisony
dokazovali, že jsou s úkoly, jaké na operní aparát kladlo

dosaváde mstské divadlo v Plzni. V následující zimní
saison bylo dáváno 179 veerních a 34 odpoledních ped-
stavení, z ehož pipadlo 30-5% na operettu, 24 ,

6"/
0 na

operu a ostatní na inohru. Z 52'/2 veerních pedstavení
operních pipadlo na následující díla : »Dalibor« 3, »Ve
studni« 2, »Traviata« 3, »Troubadour« 3, »Faust a Mar-
kéta« 3, »P r p d a n á nevsta« 6, »Tajemství« 3,

»Asral« 5, »arostelec« 2, »Stradella« 1, »Hubika« 2,

»Otello« 1, »Libuše« 7, »Marta« 4, »Psohlavci« 5

a »Šárka« 3, tedy 30 veer (60"4°/
(1 ), i více než polovice

na produkci pvodní. Jako loni »Královna Sábská« a »Otello«,

tak letos tvoily atrakce operního novinkového repertoiru

:

»Libuše«, »Šárka« a »Asral«. A výprava všech tchto novinek,
pedpokládající hudební i scénické pomry velkého divadla,

byla ve všech smrech dstojnou, tak že asi tvoila v hu-
debním ohledu a za uvážení všeho, co na staré scén bylo

nemožno, mítko, co asi bude musit nové plzeské divadlo

podati, aby v nových pomrech vyhovovalo zvýšeným poža-
davkm obecenstva. Operetta pinesla novinky : »Troje
pání« (7krát), »Knžna Ninetta« (3krát) a »Kráska z Nového
Yorku« (ókrát). Toto jsou nejdležitjší data k posouzení,
jak si vedl p. Trnka se svým operním aparátem v posled-
ních dvou saisonách starého divadla plzeského. Když pak
ješt jen pidáme, že editel Trnka platil lenstvu svému
nejvyšší dosud v Plzni placené gáže, že jeho msíní gážový
etat obnášel 4500 zl. (oproti 2500 zl. pedchozí saisony

p. Budilovy), když uvážíme, jak ochotn vycházel všem
žádostem a páním obecenstva vstíc, jak kladl pi podniku
svém vždy stránku umleckou nad obchodní — zkrátka jak

gentlemansky pojímal své úkoly editelské, docházíme
k úsudku, že: akoli jeho celé snažení plzeské nevyneslo
mu vytoužený pechod do nového divadla, tož jeden užitek

pineslo plzeské období Trnkovo eskému divadlu pece

:

dalo poznati muže, na kterého možno ve vtších umleckých
pomrech poítati spolehliv jako na divadelníka obezetného,
hmotn i umlecky zdatného, solidního, nadaného ušlechtilou

ctižádostí, který se ve vtších a jemu nevaln píznivých
pomrech již skvle osvdil. Celou veejnost zajímá nyní,

jaké aspekty skytá nové divadlo plzeské. O tom promluviti

budiž mi dovoleno píšt. j. s.

Z Turnova. Koncert ve prospch vdov a sirotk po
hornících v dole »Jupiter« zahynulých, poádaný dne 23. února,
tšil se návštv neobyejn etné, pi emž nejen z Turnova,
nýbrž i z okolních mst dostavilo se veliké množství hudby-
milovného a tentokrát zárove obtavého obecenstva, tak
že prostranná dvorana Sokolovny byla peplnna. Program
sám sliboval skutený požitek a jména sl. N. Kolihovy
a p. E. Treglera dovedla pedem pipoutati sympatie kruh
nejširších. Sl. N. Kolihová, žákyn pí. Petzoldové-Sitové
vzbudila pozornost výborným školením svého bohatého
hlasu a odmnna byla velým potleskem, tak že byla nucena
pidati arii z »Prodané nevsty« : ^Kdybych cos takového*

;

i další pednesy, arie z »Mignony« a Griegovy »Staré písn«
a »Vyplutí« doprovázené p. Kuhnem, editelem kru, po-
tvrdily náš úsudek, že slena velice získala od posledního
svého vystoupení v Turnov. Pan E. Tregler, skladatel
a editel kru na Smíchov, výborn se representoval svými
skladbami pro klavír a improvisací na harmoniu a obecenstvo
sympatického a skromného umlce po zásluze vyznamená-
valo. Rovnž i výkony hudebního kvartetta pp. Gregory,
Haase, Dražila a Štiky vdn byly pijaty. Orchestrální
skladby: Moniuszkova: »Bajka«, Rossiniova pedehra k * Vi-
lému Tellu«, sms z Blodkovy »V studni* pedneseny zda-

ile hudebním sborem p. Dražila, rozmnoženým hudebním
odborem Zpváckého spolku. Hmotný výsledek byl na zdejší

pomry skvlý a myšlenka, že psobili ku setení slz vdov
a sirotk jest zajisté nejlepším díkem a náhradou všem
spolu úinkujícím.

Rzné zprávy.

* Minulé úterý sešel se v »Umlecké Besed* kruh
interesent, aby pojednal o existenní otázce »Ceské Filhar-

monie* a pípadných krocích k zajištní dalšího jejího trvání

pes suchopár letních msíc. Pi tom podrobn bylo hovo-
eno o nynjším stavu umlecké úrovn a finanních pro-
stedk, jež má spolek k disposici, a pan dr. Peírka, pí-
padnými a energickými slovy podrobil kritice innost C.„F.

Když pak dostavil se též pozdji do schze pan L. V. Ce-
lanský, optoval eník své výtky v jeho pítomnosti, a toho
následek byl, že pan elanský beze všeho prohlášení ze

schze odešel a v týž veer ješt dal publikovati, že pe-
stává »dnešním dnem*, t. j. stedou 16. dubna, býti ped-
sedou a editelem . F., oznámiv rozhodnutí své pípisem
výboru C. F. teprve o celý den pozdji, nežli zprávu tu

pinesly denní listy. — Kdyby k resignaci té bylo došlo na
poátku koncertní kampan C. F., byla by jí asi zpsobila
nemalé nesnáze, ke kterým nyní na konci saisony dojiti již

nemže ; ale minulost jediné saisony ukázala, že ani tehdy
nebyl by z toho vznikl . F. umlecký nepiospch, — a tedy
tím mén nyní.

* Pan Vojtch Šístek, editel kru v Roudnici n. L.,

složil 10. t. m. státní zkoušku ze zpvu, nauky o harmonii
a djin hudby s vyznamenáním a byl uznán spsobilým vy-

uován* na stedních školách a ústavech uitelských.
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CISLO 18. v RONÍK XXIV.

26. DUBNA 1902. w <§ w

PROF. Dr. FRIEDRICH JODL:

Hudba a metafysika.

Mezi všemi umnami má hudba zcela zvláštní,

osobité postavení. Zdánliv nejpopulárnjší, obecn

nejvíce srozumitelná je pec zárove nejzáhadnjší.

Zázrané dcko z dálných kraj : tak vstupuje ped
nás hudební tvar zárove co nejhloubji nás dojímaje.

Básnictví, malíství, plastika sahají do plného života

pírody a lovka ; v nich zrcadlí se skuteno pro-

stedkem umlecké obrazivosti ; i tam, kde vynalézají

a tvoí, pece napodobují. V obrazech, v smyslov ná-

zorných obrazech vypravují djiny. Zdali pedstavované

je pravdivé, možné, libé, o tom ve mnohých pípadech

povstává spor. Kdybychom však nerozumli, co má
dílo vyjáditi, co chtl umlec íci, byl by již pedem
prohrál. To platí také o staviteli. Význam jednotlivého

útvaru, kterého se užívá, mže nezasvcenému zdáti se

záhadným ; co stavba chce jako celek, kterým potebám

slouží, to musí dáti ve své celkové podob aspo

tušiti.

Mžeme k hudebníkovi pistoupiti se stejným po-

žadavkem? » ekni mi, co má vyjadovati tvé dílo;

nevím-li, co znamená, nemohu si také s ním nieho

poíti. « A mže hudebník splniti tento požadavek?

Vždy nemá postav, barev, slov a vzpomínkových ob-

raz, nemá prostorových útvar, které slouží uritým

úelm, nýbrž jen tóny a spoje tón ; a tón zdá se

býti cizím hostem v tomto svt. ím samostatnjší

se stává hudba ve svých výsledcích, ím bohatším

tónový materiál, ím rozmanitjším jeho sple, ím více

hudba ve svých dílech staví svt pro sebe : tím blíže

posunuje se otázka po vnitním smyslu té zvuící za-

mstnanosti. Kik ve svých rzných zabarveních je

ješt bezprostedn srozumitelný
;
rythmický úder, který

tanení a pochodový krok zárove okídluje a ídí, má
význam od poteby, jíž slouží; zpv, který se pipíná

k slovm, od smyslu ei. Ale práv tam, kde hudba

pestává býti služkou, kde stojí o sob a své vlastní

pomcky nejmohutnji rozvíjí, práv tam zdá se ztrá-

ceti pod sebou zemskou pdu, až na konec silou svých

úin a temností svého smyslu platí za nejvtší tajem-

ství mezi umnami.

Vývoj filosofické esthetiky a mohutné vzepjetí ryzí

instrumentální hudby od Haydna, Mozarta a Beethovena

jsou pirozenými pedpoklady problému výrazové schop-

nosti a symbolické významnosti hudby. Jmenovit

Beethovenovy mohutné výtvory daly podnt, aby se

lidé nejen z nich tšili, nýbrž pokus uinili o jejich

výklad a se tázali: »Mají tato díla vedle hudebního

pvabu též njaký uritý smysl?" Beethoven není již

zplna naivn produkující umlec jako Haydn a Mozart

ped ním, Schubert po nm. Pemýšlí. Tvoí vdom
k uritým úelm. Ne zcela beznadjným mohl se zdáti

pokus pomocí denník, dopis, nártk aspo ást

dl jako vlastní zpovdi vyložiti v ten smysl, jak dnes

podle vlastních pokyn Goethových snažíme se roz-

umti práv nejvýznamnjším z jeho básní. A pak de-

vátá symfonie! Ten prlom slova, spasného slova

z vášniv vzedmutých a jímavých, ale pec v základ

nmých mas zvukových. Není to, jako by ze sta jiných

hudebních básní mistrových mluvila touha, nejen pro-

vozovati hudbu, nýbrž » íci, co trpí«, íci, co sice ne-

mže postrádati zvuku, aby tomu bylo rozumno, ale

co také jen tóny zcela srozumitelným uiniti nelze?

Je mnoho hudebník a pátel hudby, kteí zhola

nic nechtí slyšeti o tom » vnášení tajemství « do hudeb-

ních dl. Hudba prý je práv hudba, nikoli poesie,

malíství, a nejmén spekulace. Hudebník je hudeb-

níkem práv tím, že básní v tónech, t. j. tvoí krásné

útvary zvukové, jako básník krásné útvary myšlenkové

a slovní, architekt krásné útvary prostorové. iní prý

se mu kivda, jedná-li se s ním jako se znešastnlým

básníkem nebo myslitelem, který to, co vlastn íci

má, pro pehmat svého vychování a vyškolení musí

íci v tónech, na míst aby to ekl prostedkem látky,

která by jeho zámyslm pesnji odpovídala. Hudebník

nemá prý nám íci nieho jiného a nabídnouti nežli

tónové zážitky, které v jeho obrazivosti se odehrávají

a které ukládá on ve svých skladbách. Kdo pro to

nemá žádného zájmu, komu tónový útvar jako takový

je lhostejný, ten uiní lépe, když nebude vbec hudeb-

níka poslouchati. Hudba v takovém pojetí objevuje

se zcela odlouena od života a skutenosti ; nejvyšší

a nejdokonalejší podoba onoho hravého pudu a té

radosti ze hry, která je souástkou veškerého provozo-

vání umní a radosti z umní a zde projevuje se
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v nejnádhernjší volnosti na materiálu, který sama si

stvoila, a prosta všech mezí, které položily ostatním

umnám zákony nápodoby a vrnosti k pírod.

Tajný odpor, se kterým se u hudebník a ješt

více u pátel hudby setkává tato theorie Eduardem

Hanslickem v jeho svtoznámé knížece »0 hudebním

krásnu « nikoli vynalezená, ale duchapln provedená

a vtipn obhajovaná, obyejn navléká se od všeobecné

obeznámenosti filosofie Schopenhauerovy po výtce

v myšlenky jeho esthetiky. Protiva, jakou nelze si

mysliti píkejší. Hudba, tam pouze forma, tebas sebe

hybnjší, sebe rozmanitjší, jen hra, a sebe duchaplnjší,

stává se zde nositelkou nejvyššího obsahu, hlasatelkou

nejsvtjších tajemství, knžkou nejskrytjších božstev.

Vchází zase ve vztah k životu a skutenosti, který

zdál se jí scházeti ; ba ve smyslu mnohem hlubším

nežli ostatní umní. Ta t. zv. skutenost, která od

tchto je napodobována a zpodobována, je sama jen

klamavé zdání, které se prostírá pes pravou podstatu

vcí. Ostatní umní snaží se pozdvihnouti prchavé

tvary toho zdání k podstatným útvarm ; hudba je

prolamuje a v nejprhlednjším zahalení vypravuje

o vných djinách srdcí, které jsou základem všemu

životu, o djinách vle, eí, která veskrze je symbo-

lickou a pece bezprostedn srozumitelnou, ve zvu-

kových obrazech, které v niem nerovnají se skutenu

a pece všemu skutenu v nejspodnjším základ jsou

píbuzný.

Není náhodné, že toto pojetí hudby zejména v tch

kruzích nalezlo souhlasu, které jsou zaujaty Wagnero-

vým provozováním umní a jeho theorií umní. Vždy
je dobe znám duchovní vliv, který mla Schopen-

hauerova filosofie na Wagnera práv v dob jeho

nejsilnjší duševní výkonnosti. A celý zpsob Wagne-

rova umleckého tvoení, který skoro výlun hluboce

vážné látky zpodobil, ve svém hlavním díle samu tragedii

lidstva, ba který chtl svými výtvory reformov pso-
biti na celý duchovní život národa, mohl býti k plat-

nosti pivádn jako nepímý dkaz pro nový názor

o metafysické dstojnosti hudby.

Neobyejn zajímavé další vytvoení této souvis-

losti obsahuje spis pruského dvorního kapelníka Felixe

Weingartnera : Uení o znovuzrození a hudební drama,

s nártem mystéria »Vykoupení* (V Kielu a Lipsku,

1895). Zajímavé nejen osobností spisovatele, který jako

jeden z nejmocnjších vládc velkého orchestru a jeden

z nejvíce jemnocitných interpret klasické a moderní

hudby v mladých letech si vydobyl vynikající místo

v hudebním svt, nýbrž také zpsobem, jak Schopen-

hauerova filosofie umní a ethika zde dále vytvoeny

a s novými duchovními vlivy splývají. Wagnerv
Prsten Nibelungv byl Schopenhauerova filosofie ne-

blahosti a trýzn vle k životu, jemuž je utrpení pod-

statou, a jediného blaženství odíkání, — zpodobená

v obrovitých symbolických postavách a piblížená mysli

posluchaov všemi prostedky hudebního umní, kte-

rými Wagner vládl. První známost indických spis,

zejména Colebrookova pekladu Upanišád, mla velký

vliv na tyto rysy Schopenhauerovy filosofie. Od té

doby vzrostla známost indického písemnictví mocn.

Jmenovit buddhismu vnuje se víc a více pozornosti

a úastenství. Významný úkaz : Deussen, jako filosof

stoje tam, kde také Schopenhauer kdysi stál, v Plato-

novi a Kantovi, zaíná všeobecné djiny filosofie

silným svazkem o soustavách Ind. V tom myšlenko-

vém okruhu nalézáme též Weingartnera. Jak si v našem

století prastará indická moudrost a Schopenhauerova

filosofie ruku podávají, jeví se mu jako nejvtšího

pozoru hodná událost djin ducha, jako konený cíl

spekulace. Je hlasatelem víry v nicotnost a šalebnou

bídu daného svta, ve vrozenou vinu bytí, v možnost

vykoupení odvratem od vle k životu a od sobectví.

A ten úkol není mu u žádného lovka obmezen na

jednou pouze žitý život na zemi : na nm mže každý

tak dlouho zkoušeti své síly, až konen piblíží se

k cíli ; nebo jako ta uritá forma vle svtové vždy

bude vraceti se do života, až se od nho konen
a v nejhlubším základ odvrátí.

Nejsem pívržencem této víry ; ale jsem toho zcela

dalek píti se s duchaplným hudebníkem o vcech,

o nichž nemže býti žádného sporu, protože nestaí

na n žádný dkaz ani pro ani proti. Hodnota žití

v jeho celosti, možnost » bžící kolo života « lidskou

vlí jednou zastaviti a nezrušiti spolu duchovního bytí

;

myšlenka návratu stejného jedince v rozmanitých sv-

tových obdobích, aby se vždy znova pokoušel zas

o svoji životní úlohu — : to jsou vci, které jsou

mimo všechnu možnou zkušenost a proto mimo všecko

vdní; stínové obrazy pání a poteb lidského ducha

povýšené na zákony svta; plody náboženské obrazi-

vosti jako kterékoli jiné dogma, pro nž vbec není

nijakého logického dkazu, nýbrž jen dkaz srdce.

Pro kulturního historika je však pece významný

vývoj nmeckého ducha, který leží mezi Tristanem,

Nibelungy a Weingartnerovým nártem dramatu vy-

koupení. Tam mají býti umlecky vytvoeny ideje,

kterých získal z indické filosofie a ze Schopenhauera

jako theoretických pesvdení. Cesta od ráje k nirván,

od bratrovraždy a první násilnosti hrzami djin

k vnému míru ;
tragedie Nazarenského, » obrat v meta-

fysických djinách lidského pokolení «, ve stedu celku.

Jisté postavy vrací se ve všech faších tohoto svtového

dramatu v rzných promnách
;

jimi prostedkována

je vniterná jednota celku a smyslov znázornna. Nad
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tisíciletími lidských djin se rozkládajíc a jejich celkový

obsah objímajíc objevuje se tak, zevn-li na n hledíme,

mystérium pouze jako drama rajské rodiny : Metteja,

poslední Buddha, a Ahasver, poslední král a bojovník,

v jichž smíení drama koní, jsou konenými posta-

vami Ábela a Kaina, jejichž znesváením bylo zaalo.

(Dokonení.)

Nové hudebniny a knihy.

Jos. Jiránek : Stupnice ve dvojhmatech. Dva sešity

vydání pražské konservatoe.

Moderní studium klavírní techniky bere se asi tím

smrem: Stavíme si technický problém, problém ten pak

ešíme, vyerpávajíce všechny možnosti, jež skytá i co zp-
sobu úhozu se týe i co do prstokladu i rzných variant,

povstalých rozkládáním pvodních útvar i rozlinou jich

rhytmisací. Neshrnujeme dávno již v jediném svazku technický

materiál tak pestrý, dotýkající se jedním cviením té, jiným

oné partie technické, ale žádné všestrann a pln nevyer-

pávající, jak zíme to teba ješt v Czernyho Denních cvieních.

Hledíme vždy na as soustedit své síly na jedné úloze —
teba nevnovali se jí ovšem, zvláš je-li namáhavjšího
druhu, výlun. Studujeme práv problém po problému : ne-

odvislost prst v pti tonech, prosté podkládání diatonické,

podkládání v širším rozsahu arpéží, hru z ohybu, dvojhmaty,

hru akkordickou. A všude hledíme až na dno vyerpat bo-

hatý zdroj možností, jež klaviatura a kombinace našich pti
prst každé ruky skytá. Ze úloha pravé a levé ruky dnes

jest úpln stejná, rozumí se samo sebou.

Na tomto moderním stanovisku stojí dílo Jiránkovo.

Obral si úkolem studium dvojhmat : tedy oktávy, tercie,

kvarty a sexty. Se zetelem k tomu, že oktávové studie

dokonalé již existují, omezil se zde ovšem na nejnut-

njší, rovnž jako pi kvartách podal praktický pro všechny

pípady prstoklad nepiiniv nic naprosto nového. T-
žišt jeho díla leží ve zpracování partie tercií a sext. Zde
imponuje jednak naprostou úplností a zárove bohatými

podnty. Jest tu myšleno na vše. Pedevším na zásadní

rozdíl úhozu, zde i onde žádoucího : staccata z ohybu,

mezzolegata a hry vázané, až splývavé ve svém naprostém

legatu. Pak na rozdíl ve pirozených disposicích ruky : jsou tu

prstoklady pro ruku velikou i menší. A v každém pípad
všechny možné kombinace vyteny i pípadné varianty vy-

znaeny. Zcela nová jest kombinace Riemannovského prsto-

kladu terciového

3 4 5 4
1 2 3 ~ 2

3 2 1 2
5 4 3 ~ 4

s prstokladem Chopinovým, nahrazujícím páry prst ^ fuky

pravé i levé prvním a pátým, tedy:

3 4 5 4
12 1 2

12 1 2
5 4 3 4

i obdobné kombinace pi sextách. Tím ostatn zacházíme

již do pílišných podrobností. Nkolik ádek k analysi zhu-

štným až píliš snad obsahem bohatého díla nestaí. Snad
odporuí je ostatn, nestaí-li k tomu jméno autora, spíš než

tato noticka, úryvek z listu známého uence, dr. Riemanna

:

»Vaše studie jsou znamenité cviební dílo. Bohatý výbr
prstoklad, hledících k vypstní poddajné ruky uznávám za

prospšný nejvyšší mrou, pro konenou volbu onch, jež

mají být pro praxi podrženy, dáváte zcela správné pokyny.

Zejména zamlouvá se mi šastný zpsob, jakým vyhýbáte

se nerovnosti pi uvádní ojedinlé dvojice ^ pi terciích

pomocí zprostedkujícího
j ;

stejného plného uznání zaslu-

huje druhý svazek se dvojhmaty sextovými. Dkladné a s roz-

myslem pracované dílo.« K. Hoffmeister.

Národní divadlo.

Již po prvním provedení Wagnerových »Mistr pvc
norimberských« strun a souborn naznail jsem nkteré

momenty, které neodpovídaly ani pedstavám našim ustá-

leným bhem drahné doby o tomto díle a jeho náležitém

zpodobení, ani objektivn stanovitelným požadavkm repro-

dukní a scénovací techniky hudebního dramatu, v nmž dle

názoru Wagnerova všecky složky sbíhají se do jediného

stediska, kterým je celkové, ve všem ucelené dílo um-
lecké. Bylo sice kdesi psáno v ten smysl, že po hudební

stránce výkonu bylo pedstavení tehdejší na vysoké výši do-

konalosti, ale to nemže býti dvodem, abychom ped úsudkem

málo motivovaným pi svém objektivním stanovisku k dílu

i jeho interpretm snad kapitulovali, a to hodlám dnes obšír-

nji doložiti.

Jestliže scházelo mi tehdy jednotné, synthetisující a ener-

gické pojetí díla v jeho celku i odlišnosti charakterové, byl

to jen výsledek analysy základních prvk slyšeného zpodo-

bení díla, která i pi reprisách docházela k témuž závru,

ba ješt osteji formulovanému. Kde v základních arách

kresby jsou nedostatky, nelze ani oekávati in nadprmr-
ného významu

;
stojí-li nco na slabých nohou, nedovede si

rázn vykroiti a ped námi kus cesty uraziti, my pospícháme

v ped, kdežto ono za námi pokulhává. Pi nastudování pa-

trn velikou váhu mlo pesné podání detailu, vlastnost

velmi chvályhodná, která svdí o neúmorné píli chefa opery

pana Kovaovice ; že však ani tu všude nebylo možno v or-

chestru docíliti úplné jistoty a rigorosnosti, o tom svdí
nepesné rythmické provedení následujícího útvaru:

které vystihnouti chtlo spíše chvatem, nežli ryzostí figura-

tivní vášnivý neklid té zvlnné, rapsodicky vystupující my-
šlenky. Rád piznávám, že bohatá a subtilní rozmanitost

v ulenní rythmickém pi takovém útvaru, zvlášt detailní

rozdíl mezi zbytkem dvou triol a dvma šestnáctkami v stac-

catu, pak správné rozdlení sextuol i precisní provedení

druhé polovice druhého taktu vyk. zuje znané obtíže v sou-

borném provedení, ale není to poprvé, kdy orchestr musí
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ešiti takové a podobné rythmické šarády, a nebude zajisté

jen privilegiem symfonických orchestru filharmonik, aby

s takovou úlohu byli vítzn naproti orchestrm divadelním.

Ze fanfára

zcela nesprávn ve své pedrážce byla traktována, naznail

jsem již onehdy ; dnes aspo »luftpasy« v ní se již nevysky-

tují, ale jinak zstalo pi starém všude tam, kde timpany ze

svého k protahování pedrážky znan piiují. Tím ovšem

zejména hešeno je proti výslovnému pání Wagnerovi!-

ostatn samoejmému, aby fanfára provádna byla v rázných

a úsených tvrtkách, zvlášt pak v pedehe, kde mluví pro

ni nutnost kontrastu proti široké, plným tahem proudící a

mohutné melodii

která svým syt slavnostním rázem vyžaduje plného klidu

a volnosti, které se docílí jedin v pirozen se tu podáva-

jícím tempu alla breve (
2
/4 )> stejn jako v onom míst v ouver-

tue, kde po návratu do C-dur splétá se v následující po-

dob :

4=C
-I-

atd.

. - -O-
' 1

hlavní pochodové rythmicky zdvojené thema v bassech s druhým

hlavním thematem »pohodln ze široka zpívaným «. Tu ne-

pomže nijak výraznosti plné dodržování */, taktu, který do-

dává celé frasi vzezení a dojem ehosi trhaného, fragmen-

tárního. Pi tchto dvou thematech ostatn i na jiné zjevy

sluší upozorniti, které neodpovídají charakteru jejich. Tu zase

pochybeno bylo proti nejpednjšímu pravidlu : pednes vá-

žiti pirozenou cestou hudební intuice z rázu myšlenky ; tu

ovšem narážíme z ásti na jistou subjektivní pekážku a tou

je vnímavá schopnost pro uritý melodický a rythmický útvar

myšlenky, ale ta námitka je u pana Kovaovice bezped-

mtnou; vždy asto již jsme se pesvdili o velikém roz-

voji té schopnosti u nho. Proto spíše materiálu, s nímž jest

mu pracovati, na vrub teba piísti pehnanou, skoro až

hrubou živost zkráceného pochodového thematu:

J 0 "
e
— -

-I
Ly^cí- ^S^—J-

a v rovnž zkráceném druhém:

vedle nedostatku jemné propracovanosti jednolitého reality

tónu vdomého frasování ve smycích vystupující kvapivost

v pednesu té již osob vášnivé, doléhavé melodie, která

»musí ryze zachovati hlavní svj ráz: nžnost* tím, že na-

proti pohnutjší figuraci toho »tajemn šeptaného vyznání

lásky« teba se držeti »nejkrajnjší nuance* pedepsaného
tempa. Konen ješt o jedné podrobnosti musím se zmíniti

v ouvertue, totiž o nedosti dobe vystiženém charakteru

pechodnosti osmi takt uvedených v této podob:

a vyzdvižení jich na jakousi i zevn samostatnou mezivtu,

která, a je spojovacím lenem, nemá náležitého spjetí s ped-
chozím a následujícím.

V celkovém pojetí hlavn tyto konkrétní vlivy pekážejí

jednotnému úinu vedle pílišného uvolnní temp v klidnj-

ších místech, které zdá se známkou unavenosti a zavinuje

stesk obecenstva do »fádnosti« toho nebo onoho djství,

který zdá se bohužel symptomem smuteního pochodu

»Mistr pvc« ulikou ty abonentních tvrtek do archivu.

V dramaturgickém ohledu sluší vytknouti neobratné

uspoádání první scény Waltra s Evou, která -par distance«

diagonálného odlouení je píliš nepohodlná a Waltra svádí

bezdky ke karikování milostných, roztoužených vzdech.
Walter rovnž dopouští se neoprávnné licence, když po
výsmchu uenník odchází za kulisy na míst, aby po-

hnván sedl si na pední sedadlo, jak pedpisuje Wagner,
a odtamtud vstal, když vytrhne se ze zadumanosti a spatí

Pognera. Že nestaí výmna epeku k úplnému pevleku
Evy a Magdaleny v druhém djství, je zejmo. A stejn tak

smšná je nehybnost rozespalých Norimberan pi rvace,

kterou dlají u nás asi ti páry ilejších a škádlivjších ba-

letních kompars.
Pi pondlní reprise nemile postrádána byla pí. Klá-

nová v roli Magdaleny, kterou zpívala pí. Bradáová v tónu

Marty Sekákové z »Fausta« a se zvukem C-klarinetu. Disto-

nující David a Vogelgesang p. Karasv, kolísavé a nezladné
sbory nebyly také pílišnou ozdobou. Akoli škrty v partitue

jsou stále dkladné protahuje se pedstavení skoro na pl
páté hodiny. z.

Koncerty.

Spolek hudebních umlc, od století jediný útulek ora-

toria v pražské hudební organisaci, musil vinou pomr di-

vadelních — hlavn loské stávky — dáti padnouti nadobro
tradinímu svému umní. K lítosti, že je dležitý genre

umlecký v Praze nyní bez písteší, nemže se pojiti žalost,

že bychom v ohledu reproduktivním byli ztratili píliš mnoho,
uváží-li se, jak se provedení oratorií u nás odbývala (s je-

dinou pospolitou zkouškou!) nedostan. Z té píiny ped
léty již kapelník Muck prohlásil pednostm ústavu po •Ma-
toušových pašijích«, že podruhé nedá v šanc svou reputaci

pi výkonu, pro njž není vyhražen dostatený poet zkoušek.

Od tch dob konservato a její iditel byli delegováni k spolu-

psobení v oratoriích se svým orchestrem a od loského
roku musila vzíti na se naše vysoká hudební škola docela

vyízení programu co do ísel ryze orchestrálních, jichž va-
dním do programu pvodní produkce oratorní promnily
se v symfonické a letos posléze i ve smíšené pibráním
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sólisty, který pro pednes vyvolil si komorní i virtuosní íslo.

Jaroslav Kocian je nyní tak astým hostem na podiu,

že psobí referentm rozpaky, co nového opt a opt po-

vdti o pednostech jeho hry. Krátce po Ondíkovi a

Hoffmanovi okázal se jako tetí interpret Kreutzerovi vno-
vané houslové sonáty Beethovenovy a okázal, že je prae-

destinován k vyšší umlecké kariée, než k odehrávání virtu-

osních bouchaek, do nichž celá mladá generace houslová

je tak šílen zamilována. Jeho vrozená mu eminentní hu-

debnost poroste, ím více bude jeho repertoire vyhledávati

klidné a veliké linie klassické literatury. Prof. Knittl s pra-

vým porozumním svoje svence vedl poprvé do íše

Beethovenových symfonií a vyvolil k tomu mozartovsky-

graciosní druhou z D-dur, jež doznala ve všech vtách

jemn vypracovaného ztlumoení. Effektní pedehra k Fibi-

chovu »Pádu Arkuna«, opakovaná z koncertu pedminulého,

doplnila program na normální délku koncertního veera.

Dobroinný koncert ve prospch »Patronátu mládeže«

náležel k onm produkcím, pi kterých umní sice neutrplo

žádné škody, ale také nezískalo nijakého obohacení. Tohoto

získal však po penžní stránce pro ušlechtilý úel komitét

poadatelský. Nebo dávno již nebyly v Rudolfin ceny míst

tak vyšroubovány do výše a proto pes neveliký obsah dávno

netáhlo k portálu tolik koár a v nich tolik šlechty, která

v nádherných úborech a špercích naplnila všechny prostory

dvorany. Nejzajímavjším bodem produkce byla zvláštnost,

že eský dirigent — Oskar Nedbal — stanul poprvé ped
nmeckým orchestrem divadelním, aby vedle pedehry k »Par-

sifalu« s ním provedl eskou skladbu: Smetanovu symfo-

nickou báse »Z eských luhv a hájv«. V obou íslech

stál výkon dirigenta nad výkonem orchestru. Divadelní ka-

pela nemže nikdy v symfonickém oboru vzlétnouti do té

výše, na jaké shledali jsme nedávno orchestr »Ceské Filhar-

monie* v Berliozov »Fantastické symfonii«. Zde plno mla-

distvé mízy a nadšení, tam více routiny a trochu suché stíz-

livosti ve zvuku. Máme v Praze nyní ti orchestry eské —
tím nazván mže býti Neumannv pro národní píslušenství

ty ptin svého lenstva — a srovnáme-li je, jak znjí pod

týmž dirigentem, pípad to u Nedbala jedin možný, dospí-

váme k závru, že orchestr Národního divadla nemá dnes

tak vyrovnané harmonie jako (t. zv.) nmecký, ale pece více

vzletnosti ve smycích, oba však jako celek — že by po-

dlehnouti musily, pustíce se do závodu s orchestrem »Ceské

Filharmonie*. Za to divadelní praxe pišla orchestru vhod

pi prvodu arií operních a první vty z Joachimova houslo-

vého koncertu (»po uherském zpsob«), v nmž solo sehrál

— jako loni v konservatoi — Jaroslav Kocian. Jako

na Kociánovi, vynutilo si obecenstvo na sl. Bohussové
(po arii z »Komediant«) a Foerstelové (po arii z »Kou-

zelné flétny«) další pídavky. Nevdné poslední místo na

programu zabral milý pevc p. Max Ulanovskij, ma-

jetník nevelikého, než píjemn znjícího a dobe školeného

barytonu.
j. b.

Pehled asopisv.
Echo muzyczne, íeafralne i arfysfyczne, 1902, . 11—15.

U píležitosti prvního provedení Smetanova Dalibora
seznamováno bylo varšavské obecenstvo jak s djem opery
samé tak se životem našeho velikého mistra. »Echo« uinilo
tak lánky strunými sice, ale vele s porozumním psanými

:

'Dalibor v život a na scén«, v nmž rozvádí šíe

povst i historické údaje látky a zpsob operního zpracování
a krátce oceuje charakter Smetanovy hudby a její pomr
k hudebnímu dramatu Wagnerovu, a Bedich Smetana*,
obsahujícím nástin jeho života, jemuž pedeslán je „odkaz
k významnosti eského, umní v historii zastoupeného erno-
horským, Tomáškem, erným a v soudobé tvorb všestrann
representovaného Dvoákem. — Pouný je výkaz tymsíní
innosti a finanních effekt Fi 1 h ar m o n i e varša vs ké.
Ve tyech prvních msících mla celkem 66 koncert
(8 symfonických, 15 filharmonických, 36 populárních, 7 mi-
moádných), do nichž dostavilo se 100.704 osob, jež platily

na vstupném 98.074 rubl. V charakteru koncert vytvoily
se ti typy s urit odlišeným obecenstvem : do symfonických
koncert každý druhý pátek dostavuje se obecenstvo z bo-
hatých kiuh, kterému stalo se módou choditi do hudebních
produkcí, v nichž »zná soused svého souseda* a atmosféra
dýše zcela velkomstsky; druhý typ jsou koncerty filharmo-
nické navštvované stední tídou obanstva, která není
dychtivá slyšeti hvzdy hudební prvního ádu ; a populární
koncerty, jichž úastní se vskutku nejširší vrstvy varšavské,
jsou tetím typem. Všecky slouží jednomu cíli : provádní
dobré hudby, šíení její do nejširších vrstev posluchastva
a sblížení Varšavy s velkými stedisky umní. — O novém
hudebním dramat HenrykaSkirmunta rozepisují se polvovské
premiée 21. bezna J. Bylczyski a Walery Gostom-
ski. Tento formuluje úsudek o hudební stránce díla takto : Pan
Wolodyjowski« je dílo velkého talentu dramaticko- hudebního,
který pi svém vrozeném nadání zdokonale se náležit po
stránce technické mže býti prvním znamenitým pedstavite-
lem toho mmní budoucnosti* u náj;, kterého zvstovatelem
a mistrem byl Richard Wagner. — lánek o hudb skan-
dinávské pináší zajímavé profily Gadeho, který je jme-
nován jako otec moderní hudhy skandinávské, Svendsena,
zakladatele hudební spolenosti »Christiania Musikforening*,
Haledena Kierulfa, skladatele pekrásných písní, Sindinga,
Selmera, Ole Bulla. Griegovi vnován bude zvláštní lánek.

Musikalisches Wochenblatf, 1902, ís. 11—15.

Richard Sternfeld podává nkteré zajímavé údaje
o vzniku Wagnerových »Mistr pvc* : První prosaický

nártek je datován 16. ervence 1845 v Mariánských Lázních

a zstal nepoužit až do roku 1861, kdy Wagner patrn na
popud manžel Wesendonckových pi návštv v Benátkách
rozhodl se k té práci dramatické a 19. listopadu toho roku

Schottovi v Mohui poslal a u nho v prosinci pedítal pro-

saický nártek, o nmž nedá se na jisto íci, zdali byl nový,

od prvního v podstat odlišný. Pozoruhodné je, že merkýe
nazval v nm Wagner Vítem Hanslichem, což vídeského
kritického patriarchu Hanslicka proti pvodci toho žertu na
postrašení Schottovo zamyšleného nemálo popudilo. Báse
»Mistr pvc« z vtšiny v nynjší své podob vznikla však

v Paíži práv ped tyiceti lety. První djství dokoneno
bylo 5., druhé 16., tetí 25. ledna roku 1862 v dob, která

nenáleží nikterak k nejšastnjším Wagnerova pohnutého
života následujíc po neúspchu Tannháusera v Paíži a od-

mítnutí Tristana ve Vídni a Karlsruhe. 5. února etl Wagner
svoji báse u Schotta a o týden pozdji v Biebrichu zaal
komposici mistrovského svého díla nejprve pedehrou. —
H. Riemann otiskuje svoji poutavou pednášku o japonské

hudb, k níž se po ukonení vrátíme.

Neue Zeifschrift fur Musik, 1902, ís. 11—15.

G. Ca pel len zabývá se v obšírné theoretické stati

otázkou, je-li soustava Sechterova vhodným východiskem
pro theoretické studium dl Wagnerových. Redaktor listu

E. Rochlich v úvodu ke Capellenovu pojednání zejména má
namíeno na potebu reformy hudební theorie, které nenoví
ani Riemannv dualismus. Autor stati nejprve provádí ne-

gativní kritiku Sechterovy soustavy, kterou již 1881 Mayer-
berger snažil se aplikovati na dílo Wagnerovo, a dokazuje
nevhodnost její a v druhé ásti naproti tomu staví jisté po-

znatky positivn. — Max Schneider vnuje pkný lánek
S. Jadassohnovi, v nmž vedle význaných údaj životo-

pisných oceuje jeho innost a význam jako skladatele

a znamenitého uitele a theoretika.
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"Die Musik- u. Theaferwelf, 1902, ís. 11—15.

Marie Bol tzo vá vnuje velou vzpomínku slavené
zpvace Marii v. Marra-Vollnerové.

Allgemeine Musik-Zeirung, 1902, ís. 11—15.

Max Puttmann v obšírné studii vypisuje život

a innost slavného Muzia Clementiho, narozeného, jak se

za to má, roku 1752 v ím. — Dr. Rudolf Louis za-

jímavým zpsobem hledí stanovití vztah románského a ger-

mánského ducha k heslu »Vrame se k pírod«. Kdežto ve
Francii se pevrat dál na pd politicko-sociální, v Nmecku
byl povahy ryze duchovní a naproti revoluci stojí tam re-

forma. V oboru umní hudebního nikdo však tu zvláštnost

nedoložil lépe nežli Beethoven ve svém díle. — Eugen
Segnitz pamti 150. ronice narození Nicola Antonia Zin-
garelliho vnuje vzpomínku tomu zástupci plochých výstelk
neapolské školy a praví o nm : »Trpl jako celá Itálie ne-
dostatkem idejí a ideálna a vždy zstal na pd obyejné
skutenosti, i když jeho figuranti na jevišti ohánli se vysoko
naladnými emi a své bujné údy snažili se ukrýti pod
pláštíkem dstojnosti, cti a ctnosti

;
podobal se mravokárci,

který svým vlastním živým líením sypkých a svdných po-mr vznícen svého poslání náhle se vzdává a na konec
sám po hlav se sítil do vroucího kotle arodjek!* »Zin-
garelliova životní práce spoívala na tradici nepravdivé a její

výsledek byl jen zastaralý omyl.«

Zprávy spolkové.

j-udební pehled "Prahy a venkova.

"Blovice. Koncert muž. zpv. sp.„ »Smetana« z Plzn
dne 20. dubna. Poad: Tovaovský: »Žene mrak se«. Bal-
thasar-Florence : Hymna jara, muž. sb. Písn (p. Suchý),
de Rillé: Písaha lesa. Foerster: Orá. Nebuška: Serenáda.
Klika: Já v snách T vidl, a Brahms: Ukolébavka. Ná-
rodní písn slovinské a ruské, muž. sb. — Brandýs nad
bab. Jubilejní koncert zpv. sp. »Bojan«, dne 20. dubna.
Dirig. bývalí sbormisti spolku, a J. Krsek, nynjší sbormistr.
Poad: Kde domov mj. Smetana: Ouvertura k »Hubice«,
hud. odbor. Skroup : Zpv Cech, a Staroeská, muž. sb.

dirig. V. Hykeš. Sychra : Co zardívá se, smíš. sb. dirig. skla-

datel. Rutte : Jarní déš, a Vojáci, žen. sb. dirig. A. Kmoch.
Suchý: Vy písn slovanské, smíš. sb. dirig. skladatel. Sme-
tana: Sms z »Prodané«, hud. odbor. Krsek: Vlasti, muž.
sb. dirig. skladatel. Smetana: Píse eská, smíš. sb. Malát:
Zpvy lidu eského, žen. sb. dirig. J. Krsek. Dvoák: Slov.

tanec . 8. (hud. odbor). Klavírní prvod sl. Ant. Kršková.
"Dvory Nové. Koncert odb. Ú. M. Š. dne 20. dubna. Z po-
adu: Ruka: »Drahý zpvák*, smíš. sb. Fibich: »Veerní
modlitba«, »Snící jezero«, písn (sl. Freynova). Leonard

:

»Písn eské« pro housle (sl. Laškova). Smetana: »Píse
skivání« z op. »Hubika« (sl. Freynova). Smetana: »Z do-
moviny « I. (sl. Laškova). Picka: »Pohádka touhy« (sl. Frey-
nova). Strébl: »Do kola«, smíš. sb. Doprovod na piano pp.
Lašek a Voborník. — Jfolešov. Koncert kvartetta »Ozvny«
z Vídn dne 19. dubna. Poad : Smetana : Vno, muž. sb.

(kvartetto »Ozvna«). Gillet: Povídaky, smyc. kvartetto.

Slavík: »Tam v dáli«, Paukner: »A dal-li Pán Bh«, a Knahl:
Pi modlení, muž. sb. (kvart. »Ozvna«). Grieg: Intermezzo
z kvartetta G-moll (smyc. kvartetto). Bendi: Poutník, Ne-
švera: Hloub a hloub, Novotný: »Jmj s dobe*, a Suda:
»Piveko«, písn pro bas (p. Stejskal). Malát: Fantasie na
nár. písn, smyc. kvartetto. Bendi : Spolená, Bazin-Bendl

:

Návrat pvc (kvartetto »Ozvna«). Palla: eské tance
(kvartetto »Ozvna«). — Choce. Koncert východoes. kapel-
ník poádá mst. kap. A. Kubíek dne 24. dubna. Poad

:

Smetana: Ouvertura k » Libuši* (dirig. Kubíek). Dvoák:
Legenda . 4. (dir. Holub). Filipovsky: Rej skítk (dirig.

skladatel). Saint Sans: Tanec mrtvých (dir. Holub). No-
hýnek: Slovan jsem a Slovan budu, ouvertura (dir. skla-

datel). Dvoák: Slov. tanec. Smetana: Fantasie z »Prodané«
(dir. Kubíek). — Ivanice. Koncert ve prospch pomníku
Kížkovského dne 13. dubna. Dirig. E. Kolá. Poad: Ped-

náška o P. Kížkovském. Kížkovský : Dar za lásku, muž. sb.
Malát: Jak mám T rád, píse. ajkovský: Píse beze slov,
Barcarola, smyc. orch. Kížkovský : Výprask, muž. sb. s ten.

sólem. Kížkovský : Žaloba. Janáek : Což ta naše bíza (Só-
lové kvartetto »Ivana«). Chvála: Jarní píse. Kížkovský:
Utonulá, muž. sb. — Lomnice n. "Pop. Dvoákv koncert
zpv. sp. »Boivoj« dne 20. dubna. Dirig. J. Munzar. Poad
ze skladeb Dvoákových : Slov. tance pro klavír, housle a
cello (Dámské trio). Pevozníek, muž., sb. Poetické nálady,
Vzpomínání a Furiant pro klav. (sl. Záková.) Z »Moravsk.
dvojzpv, žen. sb. Balada, a Nár. písn pro housle (sl.

Nesslerová). Virgo virginum ze »Stabat mater«, smíš. sb.

Dumky (dam. trio). Hymna es. rolnictva, smíš. sbor. Klav.

prvod : pí. M. Crhová a sl. Petráková. — Nymburk. Konc.
zábava pv. spol. »Beseda a Hlahol« dne 20. dubna. Dirig.

Fr. K. Berger. Poad: Vendler: Kolada, smíš. sb. Popp:
Fantasie pro flétnu a klav. (p. Žárský). Becker : Jaro, píse
(pí. Sazymová). Wagner: Zpv Waltra z »Mistr pvc«,
pro harm. a klavír. Blodek: Duetto z op. »V studni«. Bric-

cialdi: Fantasie pro flétnu (p. Žárský). Chvála: Milování,

žen. sb. bez prvodu. Dvoák: z Mor. dvojzpv, žen. sb.

Blodek: Kvartett z op. »V studni «. Bendi: Ž Cigánských
melodií (pí. Sazymová). Vilhar : Junácká, muž. sb. — "Plze.
Koncert ve prospch chudých žák eské reálky dne 20. dubna.
Dirig. N. Kubát. Orch. c. a k. pššího pluku . 35. Poad:
Dvoák: Slavnostní zpv, smíš. sbor s prv. orch. Rubin-
stein : Fantasie na motivy Uherských písní, pro dva klavíry.

(Sl. Schláglová a Sochorová.) Jeremiáš : K Tob, Hospo-
dine, a Nekes: O crux, ave! smíš. sb. s prv. dech. nástr.

Foerster: Ti jezdci, melodram na slova Vrchlického (p. A.

Heyduk, u klav. p. ed. Jeremiáš). Saint-Sans : V pírod.
Dvoák: Vybhla bíza, smíš. sb. Sitt: Fantasie na eské
písn pro housle (Jaroši. Stengl; u klav. p. N. Kubát). Mit-
terer: Stabat n ater, smíš. sb. s prv. orch. (instrumentoval

N. Kubát). — "Prostjov. Koncert žen. zpv. jedn. »Vlasti-

mila« za spoluú. Cilky Šmidovy dne 19. dubna. Dirig. E.

Ambros. Poad : DeFAcqua : „VÍašfovika, a Smetana : Ski-
vánci píse z »Hubiky« (sl. Smídová). Janáek: Ukvalská
poesie v písních (»Vlastimila« unis.). Mozart (?) : Arie »Torni
al tuo sen la ca1ma« (sl. Šmídoyá). Li?zt: Parafrase z »Lucie«

pro klav. (p. Šmíd). Knittl: eská svatba, žen. sb. Meyer-
beer: Stínový tanec z „»Dinory« (sl. Smídová). Smetana:
Na behu moském (p. Šmíd). Proch : Variace (sl. Šmídová).
Bendi: Osm sousedskvch, smíš. sb. (»Vlastimila« a »Orlice«).

"Píbram. Koncert pv. sp. »Lumír« a »Dobromila« dne
19. dubna. Dirig. H. Svoboda a dr. J. Theurer. Poad

:

Dvoák : Slavnostní zpv, smíš. sbor s prv. klav. Donizetti

:

Fantasie z op. »Lucie« pro cello (p. Chmelenský). Šastný:
První máj, žen. sb. Suk: » Stasa arodjnice«, smíš. sbor.

Goltermann : Adagio, a Schumann : Snní, pro cello (p. Chme-
lenský). Suk: Pastýi na jaro, a Choutka po vdávání, žen.

sbory. Saint-Sans : Ped bojem, muž. sb. Klavírní prvod

:

pp. P. Biedermann a apek. — Tebo. Koncert pv. sp.

»Pslav« dne 19. dubna. Dirig. M. Koudelková a Jos. Še-
belík. Poad: Weber: Ouvertura z op. »?rostelec«, franc.

orch. jilek : Jaro, žen. sb. se soli. Bendi : Pochod Tábor,
muž. sb. Verdi: Valík z »Traviaty« pro flétnu s prvodem
sextettu. Novotný: »V háji«, smíš. sb. sten. sólem. Mozart:
Ouvertura k »Don Juanu«, orch. Dvoák: Z Mor. dvojzpv,
žen. sb. Bendi : Válená, muž. sb. Klav. doprovod sl. A.

Linhová. — Víde. Lidový koncert zpv. sp. »Lumír« dne
10. kvtna. Dirig. J. Herle a A. M. Archangelskij. Poad

:

Tovaovský: Naše písn, muž. sb. Dvoák: Klav. kvintett

A-dur op. 81. (pp. Berka, Holza, Sedlecký, Suchý a Stretti).

Malát: Našim ženám, žen. sbor s prv. klav. Kjuj: Zasvítila

v dáli, a Rus. nár. píse, smíš. sb. Dvoák : Smyc. kvartett

Es-dur. Rus. nár. písn, smíš. sb. Vendler: Kytice písní

troubských, smíš. sb. s prv. klav. Klav. prvod p. R. Stretti.

Jednoía eskoslovanských editel kr, ka-

pelník, varhaník a majitel hudebních škol.

(Za redakci této rubriky odpovídá B. Kašpar.)

Dopis z Moravy. Všechny svoje volné chvíle vnuji
pemýšlení, jak lepší existenci opatiti našemu zbdovanému
stavu. Všelijakých nápad jsem ml, ale každý pece nkde
naráží. Konen utkvlo myšlení moje na tom, jak dostati
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se pod správu zemskou neb státní, nebo jedin v tom
doufám dosíci pro nás života klidnjšího. Kdyby uitelé
literní dosud byli v pomrech pedbeznových, nebyli by
jist tak situováni, jak dnes jsou. Myslím tudíž, že i my
potebujeme dostati vedle duchovenstva pedstavené jiné,

totiž zemské neb státní úady a zárove také dostati platy
ze zemských neb státních pokladen. Ale jak? Ped dvma
roky bylo mluveno o tom, že ústavy uitelské — aby po-
všechné vzdlání uitelstva prohloubeno býti mohlo —
mají býti rozšíeny na 5 roník. Pi tom pronášen byl
návrh, aby vyuování hudb — jak mi jeden ze zasvcených
sdlil — bylo na ústav uitelském úpln osamostatnno.
Návrh tento nebyl dosud v místech rozhodujících podán,
ale snad se tak brzy stane a tu mi napadá následující

:

K jakému úelu vyuuje se na ústav uitelském hudb?
K tomu, aby uitel dovedl mládež i zpvu uiti a sem tam
by mohl také místo varhaníka zastati ; a to myslím, že jinak
by mohlo býti zízeno a sice — dojde-li k této zmn uitel-
ských ústav, a se hledí prosadit, by absolventi škol
varhanických byli zemí neb státem jmenováni jedinými
uiteli zpvu na všech školách od obecné až po gymnasia
a reálky a za to by placeni byli tak, jak jsou placeni nynjší
uitelé zpvu na gymnasiích za hodinu týdn tolik a tolik

ron atd. (Varhanické školy musely by ovšem jinak zízeny
býti, ale o tom zase až by toho bylo potebí.) Tím varhaník
neb editel kru, zárove uitel zpvu na té neb oné škole
podléhal by úadm, tyto by o nm více vdly než dosud,
a vše jinak by se vytváelo. Došlo-li by k rozšíení ústavu
uitelského na 5 roník, odpadla by starost o osamotnní
vyuování hudb, nebo varhanická škola byla by pak ústa-
vem uitel hudby, varhaník a editel kr. Avšak bohužel
všecko to lze nyní tžko provésti, ponvadž mnoho
zákon muselo by usneseno byti a to k vuli nám tak hned
se nestane. A mžete nyní íci: Pro mi toto všecko
píšeš? Proto, abychom, dojde-li jednou k zmínné zmn
ústav uitelských, mohli tímto návrhem štstí zkusiti.

Všecko to sdlil jsem s jedním z pedních hudebník
zdejších a tomuto zamlouvala se myšlenka dostati se pod
zemskou neb státní správu a dozor, ale pro tento as by
jinou cestou k cíli tomu dostati se hodlal. Do doby nedávné
byli uitelé kreslení na všech školách stedních — podobn
jako dosud uitelé hudby — bagatelisováni a všech výhod
jiných uitel tchže ústav nebylo jim dopáno ; avšak od
doby, kdy jmenován byl prof. Andl inspektorem kreslení,

list se obrátil. V ministerstvu vyuování piinním
tohoto inspektora nauili se jinak hledt na tyto
»Kreslírky« a postavili je na úrove všech ostatních profes-
sor škol stedních a celému stavu tomu zjednána náležitá
úcta a ocenní. Toho všeho potebujeme i my. Potebujeme
nutn, aby nahoe o nás vdli, že nejsme jedni z po-
sledních a že jsme hodni toho, by o našem postavení bylo
také .trochu uvažováno a nám z naší dosavadní bídy bylo
pomoženo. Než to všechno nepoví tam nahoe nikdo jiný
— tedy ani ne pp. poslanci, ponvadž pomr našich neznají,

než zase inspektor a sice inspektor hudby. Tak tedy
my potebujeme inspektora hudby ? ! Alena co má dohlížet?

!

Na_ hudební školy ! Jest nyní sice hudebních škol již hezký
poet, ale my máme šmahem všichni žádat zemské školní
rady o dovolení k otevení hudební školy (ovšem ne všichni
najednou, aby nebylo pokládáno to za demonstraci, ale ást
po ásti) a tak vyvolat hojnost hudebních škol a pak zažádat
o dosazení inspektora. Ovšem, mnohý snad namítne, k emu
by si ml sám ješt jakéhos poruníka vyžadovat a pod.?
Ale doufám, že všichni rozvážní uznají, že takový inspektor
hudby, který by u ministerstva vyuování ml první slovo
o nás, mže velmi mnoho v prospch náš vykonati. Zemská
školní rada moravská povoluje nyní zízení hudebních škol
napoád všem, kdož pedloží vysvdení z varhanické školy
a doufám, že i eská zemská školní rada tak initi bude
a tu navrhuji, byste, ctný p. kolego, vc tuto promyslil
a pak pi schzi výboru a pozdji pi valné hromad návrh
podal a k zakládání hudebních škol vybídl, a když pak
hudebních škol naroste jako hub po dešti, budou úady
samy upozornny a všelikým nešvarm ve vyuování hudb
bude nutno samými tmito úady pítrž uiniti a tak mnohé
»hudební školy« nepovolaných i vyuování soukromé lidí

všelijakých pestanou a my, oprávnní, opanujeme pole a

získáme v pozdji vyžádaném neb úady samými dosazeném

inspektoru vydatného pímluvího a podporovatele zájm
svých u instance nejvyšší, u ministerstva vyuování. Pak
budeme moci navrhovati zlepšení pomr svých a pod.
zajisté s lepším výsledkem než posud. A proto koním : A
žije budoucí náš inspektor! a—a.

Dobe mínný návrh tento uveejujeme, aby výmnou
náhled názory se tíbily. editele kr a varhaníky jako
takové nelze ale zemi ani státu podíditi, dokud trvá samo-
správa církve, státními základními zákony zaruená a pokud
i duchovenstvo podízeno jest v ohledu tomto zízení patro-
nátnímu.

* *
*

— »Nár. Pol.« sdluje v ísle z 3. t. m. rozejití se
dvou spolk pveckých. To nedává vyhlášené hudebnosti
národa našeho vysvdení nejlepší.

— Koncepty žádostí za úpravu platu editel kr a
zízení škol hudebních ochotn zasílá jednatel.

* *

Schze výboru Jednoty eskoslov. editel kr,
kapelník, varhaník a majitel hud. škol v pondlí dne
28. dubna 1902 o 1 hod. pdp. v Kolín, v »Grand hotelu*.
Poad: 1. Zahájení. 2. tení zápisu minulé schze. Zpráva
jednatele. 3. Zpráva pokladníka. Revise út. 4. Návrh ádu
pro podprný fond Jednoty. 5. Návrh kol. . Holuba a soudr.
na schzi kapelník východoeských v Dašicích a Pardubicích
pijatý. 6. Návrhy akce ku pomoci našemu stavu, dle usne-
sení minulé schze vypracované. 7. Pijímání nových len.
8. Stanovení doby a místa píští schze. 9. Volné návrhy.
Dle stanov povinen jest každý len výboru, když pro váž-
nou píinu dostaviti by se nemohl, oznámiti to v as ped-
sedovi sudánímpíiny, aby povolán mohl býti náhradník.
Platnou omluvou jest i veliká vzdálenost od místa schze
(na„p. z Moravy a Slezska). Schze tato je veledležitá!
V eském Brod, 15. dubna 1902. Frant. Šubert, ped-
seda. Bohumil Kašpar, jednatel.

Dopisy.
Z Chorvatska. Sotva umlkl jásot i radost pi oslav

památky prvního chorvatského básníka Marulia, sotva umlkly
arovné zvuky krásné »Hubiky«, »Dalibora« i pre-
miéry »Ivanske krajlice,« — vysoká vláda této krá-

lovské zem svým naízením rozpouští zpvohru, ballet

i orchestr. Dne 5. záí r. 1891 psal jsem na tomto míst
o bývalé zpvohe, pro kterou národ chorvatský plakal, a
tehdy již jsem poukázal na tuto drahocenou perlu, kterou
má nyní optn tento dobrý národ ztratiti . . . Skuten
národ chorvatský slzel, avšak má pedtucha se tehdy usku-
tenila : brzy velebn zaznl opt krásný chorvatský zpv.
Záheb obdržel opt svoji operu, kterou se pyšnil, a to

právem, ana stála skutené hrd po boku operám veškerých
hlavních mst našeho mocnáství. Nepedvídan, ba pes
noc rozpouští vláda operu, operettu, ballet a orchestr . . .

Toto naízení psobí na obyvatelstvo celé zem dsn a
hlavní msto zvlášt citeln je jím postiženo. Za 3 msíce
se má Záheb spokojiti pouhou inohrou, a z orchestru,
jak to »nkdy« bývalo, má opt ozývati se hlas vojenské
kapely. ... A píina rozpuštní opery? Otázku strun
odpovdn' je velmi tžko. V první ad vinno je obyvatel-
stvo, v druhé ad intendant p. Hreljanovi, který zápasil

jak s deficitem, tak s rznými nepíjemnostmi osobními. Tisk
pracoval poslední as oteven proti nmu, obanstvo,
zvlášt mladý svt, demonstrovalo proti nmu a za této

situace vydáno osudné naízení vlády, která dlouho hru tuto

pozorovala, a konen dala intendantu pokyn, aby svoje
místo opustil, což on též uinil. Jaké jsou nyní vyhlídky do
budoucna? Záheb má pekrásné, ba královské divadlo, a
blaseované obyvatelstvo, které iní nároky jako na oprav-
dové dvorní divadlo. Hlavní msto bez zpvohry — to zní

opravdu absurdn. A obyvatelstvo celé zem rozpuštní její

pokládá za národní urážku, ba leckdo je toho mínní, že
zavál vítr protinárodní, ehož nelze arci bezpodmínen
jistiti. Rozpuštní zpvohry nemže zstati bez reakce a je
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na obyvatelstvu piiniti se, aby vláda naízení svoje odvo-
lala. Vláda snad by se nerozpakovala tak uiniti, kdyby po-

stehla interess o záležitost tuto v kruzích obanstva hlav-

ního msta Záheba za vc zajímavou. Sám král chorvatsko

-

uherský, daroval roní velikou podporu ped nkolika roky

na zem. divadlo, a námstek jeho, bán chorvatský hr. Heder-
váry s chotí není i nebyl nepítel chorvatského umní nikdy.

A týž má za sebou chorvatskou šlechtu, která je pipravena
na jediný jeho pokyn a obti pro tuto národní vc jist by pi-

nesla. Záheb jest sted celého kulturního pokroku na slo-

vanském jihu, sídlo chorvatského bána, zemského snmu,
arcibiskupa, i nejvyšších škol, má krásný hudební ústav,

z kteréhož vycházejí umlci veškerých hudebních sbor,
má své domácí hudební skladatele (Zaje, Vilhara, Albinia

a j.). A takové msto není s to, aby udrželo orjeru? —
ý popedí celé této divadelní situace oživuje jméno dra.

Štpána Miletia, jméno, které bývalý editel Nár. divadla

pražského p. Šubert s tolikou úctou ve svých vzpomínkách
vyslovuje : úkol dra. Miletia byl ohromný, jeho psobení
jako intendanta musí zstati vždy zlatými slovy zapsáno
v djinách chorvatského divadla a najde-li se muž, který

nastoupí jeho cestu, bude tato divadelní boue zahnána,

a že se ješt takoví mužové v Chorvatsku naskytnou, nesmí
býti pokládáno za nemožnost ! 1 edy k inu ! Sám starosta

Záheba zapoal akci proti rozpuštní zpvohry, a osud
opery leží dnes jedin v rukách obyvatelstva záheb-
ského a šlechty. Kéž se obma podaí, aby i nadále velebn
znl krásný zpv národa chorvatského! A proto koním
jako ped 11* roky páním: »Živila chorvatská národní

opera !«. J. Vlašimský.

Rzné zprávy.

* Že našli jsme po dlouhých letech dirigenta, který j e n

pro est a beze vší hmotné odmny mistrovská díla

domácí i svtové literatury symfonické dovede nám podávati

ve vzorné interpelaci, je leckomu v Praze dosti nepohodlno.
Zdá se, že hlavn také dokázané úspchy p. Oskara Ned-
bala v cizin po ertech mrzí ty, kteí se (bezdvodn) bojí

ho jako nebezpeného konkurrenta. Loni již bylo zpsobem
zcela neloyálním zneužito jeho jména a osoby v divadelní

stávce a nyní zase jistá klika šíí o nm smšnou pímo
zvst, že dal podnt k nedávné demissi dirigenta »eské
Filharmonie« p. Celanského. Pokud jsme do pomr za-

svceni, víme, že p. Nedbal neml od Nového roku pra-

žádných styk s »eskou Filharmonií« a usilovati o pád
kteréhokoli dirigenta je ho tak vzdáleno, jako úmysl pijati

v dohledné dob njaké placené místo k^pelnické kdekoli,

natož teprve v Praze. Mžeme ujistili, že na dlouhá leta

pojištno je jeho lenství v »Ceském kvartettu« nejen pro
výnosnost tohoto postavení, kterou nedovedl by vyvážiti sebe
skvleji honorovaný úad dirigentský, ale pedevším pro
morální cenu, jíž v míe stále vzrstající tší se v cizin
slavné naše umleché sdružení. Páni od taktovky mohou
tedy pokojn spáti. . . .

* Smetanova symfonická báse »Vyšehrad« poprvé
byla provedena v 27. symfonickém koncert v Montreux za

vedení Oskara Júttnera.
* Weisv »Polský žid« proveden byl již i na nizo-

zemské operní scén v Amsterodam.
* Nmecké divadlo pražské chystá opt na kvten, kdy

návštva obecenstva poíná citeln ochabovati, cyklus slav-

nostních her o dvanácti veerech. Letos provedeny budou
od »Tannháusera« všechna další hudební dramata Wagnerova
s pedními pvci, mezi nimiž krom Bertrama a Friedrichsa

jmenován je Lev Slezák, náš krajan z Moravy a len dvor.

opery vídeské. Úvodní pedstavení »Tannháussera« íditi

bude dne 8. kvtna Arthur Nikisch z Lipska, ostatní veery
dv. kapelník dr. Carl Muck z Berlína a Leo Blech. Po
Wagnerovi pijdou na adu ti opery Verdiovy a Belliniho

-Norma* s vynikajícími italskými pvci za ízení kapelníka
Vigny.

* V Paíži zemel známý 841etý hudební kritik »Tempsu«
Jan Weber, který byl dlouhá leta tajemníkem Meyerbee-
rovým a zkušenosti své takto v osobním styku s ním nabyté
uložil v poutavém svazku svých »Vzpomínek*.

* V Altenburku zemel dr. Bedich Vilém Stade
ve vku 85 let, jenž byl jedním z prvních horlivých propa-
gátor Berliozovy hudby v Nmecku (on poprvé v Altenburgu
provedl »Fantastickou« symfonii, Romea a Julii, Requiem)
a pítelem Lisztovým.

* Operní pvkyn pí. Bolska v Petrohrad jmenována
byla carskou sólistkou, podobn jako v prosinci m. r. pí. Gor-
lenko-Dolina. Vyznamenání toto není, jako v Rakousku
komorní pvectví, pouhým estným titulem, nýbrž je s ním
spojena roní renta v obnosu 3.000 rublv.

* Projekt nového divadla operního v Petro-
hrad vykazuje velikou podobnost s milánským Teatro
della Scala, hledišt má pojmouti 2.300 divák a celkový
stavební náklad rozpoten je na 1,900.000 rubl.

* »Novoje Vremja« uveejnila vypsání národní soutže
na pomník Glinkv, který rriá býti vyzdoben basreliefy
rozmanitých scén z jeho oper »Zivot za cara« a »Ruslan a

Ludmila*.
* Maxe Klingera monumentální plastické dílo -Beetho-

ven« z mramoru, bronzu a polodrahokamu vystaveno bude
ve Vídni v jarní výstav Secesse.

* Nová komická opera (autor íká jí »heiteres Búhnen-
spiel«) Maxe Meyera-Olberslebena »epcová válka ve
Wúrzburku« mla ve dvorní opee mnichovské malý
úspch. Zajímavá je snad jen tendence básníka a kompo-
nisty v jedné osob »státi se Wrzburku tím, ím je Wagner
Norimberku*. Ped historické pozadí zákazu luxu v odvu
mštek wrzburských knížetem biskupem Janem Filipem,
postavena je intrika Christiny, netee biskupovy, proti mkké
a dobrosrdené Gutt v závodní o píze dvorního malíe
Lorenza del Monte ; intrika se nezdaí a Gutta stává se
šastnou malíovou vyvolenou. Hudebn neznamená novinka
mnichovská nic: skladatel upadl pes nohu zdlouhavosti a
nezajímavosti, kterou mu nastavil básník, a úsudky se skoro
na vlas shodují, že je to »limonáda«. Pijetí díla bylo podle
toho dosti chladné, ale výkonné síly docházejí pochvaly,
zejména velký úspch mla krajanka naše sl. El la Tvrd-
ková v úloze Gutty.

* Mnichovská mstská rada konen na dkladné pi-
pomínky její povinností povolila na populární koncerty
Kaimova orchestru píspvek 6000 M. Zdali bude jejich diri-

gentem opt Hausegger i nkdo jiný, není dosud rozhodnuto.
* Poslední paížský koncert Lamoureuxv pinesl zají-

mavou novinku : Gabriel Faure zhudebnil jednu ze subtilních

scén Maeterlinckova dramatu »Pelléas et Méli-
s a n d e « a docílil úspchu i vedle D-moll symfonie C. Francka.
Celé drama s hudbou de Bussyovou pipravila již k provedení
Komická opera.

* Pucciniho nová dvouaktová opera »La farfalla
bianca«, jejíž text napsal Giuseppe Giacosa, provedena
bude v krátké dob v Milán.

* Neurovnané pomry madridského divadel-
nictví zavdaly podnt španlským dramatickým i hudebním
autorm k zápovdi jejich prací až do té doby psobivé,
kdy rozhodne se vláda udlili slušnou subvenci novému
madridskému divadlu opernímu.

OBSAH:
Prof. dr. Friedrich Jodl : Hudba a metafysika. — Nové hu-

debniny a knihy. — Národní divadlo. — Koncerty. —
Pehled asopisv. — Zprávy spolkové. — Dopisy. —
Rzné zprávy.

Vychází každou sobotu o 8 stránkách. — Redakce a admini-
strace nachází se v Praze, ve Václavské ulici v . 21 (nároží Morán).

Pedplatné splatno a žalovatelno v Praze iní za každé tvrtletí' 2 K,

poštou 2 K 40 h, do ciziny 3 K. Jednotlivá ísla po 25 h. Insertní doklady
. . se útují.

Kdo nevrátí prvá ti ísla — kteréhokoli tvrtletí — pokládán

jest za odbratele.

Reklamace vyizují se do S dn po vydání ísla. — Rukopisy se nevracejí.

Nakladatel a vydavatel Mojmír Urbánek. — Rediguje J. Boleška. — »Politika« závod tiskaský a vydavatelský v Praze.



HUDEBNÍ LISTY

ÍSLO 19. « RONÍK XXIV.

5. KVTNA 1902. w w w

Budoucnost »eské Filharmonie«.

V žádném jiném povolání, jako v povolání hudeb-

níka reproduktivního, neuskuteuje se podivuhodné

splývání do sebe dvou odvtví innosti, jež jsou

dlidlem pro spoleenské vrstvy : práce a intelligence.

Fysická námaha na umleckou práci vynakládaná iní

nároky vru nemalé na dlnou ruku — pokud se týe

i dlná ústa — a proto každý len orchestru je do

jisté míry oprávnn cítit se spoluoslavovatelem onoho

dne, jejž práce v užším smyslu slova vyvolila si za

svj svátek. Pro leny » eské Filharmonie « a všechny,

kdož jim jsou blízcí a s nimi cítí, hrozil však letošní

den 1. máje zvrhnouti se ze dne radosti v den smutku.

»eská Filharmonie« má ve stálém kmeni píliš

mnoho umlecké pevnosti, aby jí sebe pochybnjší

umlecké vedení bylo mohlo ponížiti se známé její

úctyhodné výše. Obasné klesnutí, jež skeptikm dávalo

píležitost nevysoce oceovati dle okolností uritého

pípadu hned všeobecný stav její výkonnosti, pružnou

silou se vyšvihlo pokaždé do pvodní polohy a nad

ni, jakmile jen dotek svj uinila zde povolaná ruka.

Ale špatná hospodáská správa, naprostá nezorganiso-

vanost a vinou její brzy se dostavivší zdedisciplinova-

nost bodly hluboko do života mladého spolku, že

mocnjšího otesu bylo teba, aby vasnou sanací

nebyla dána ve psí jeho budoucnost. A o tuto pée
nikomu, kdo má dar umleckého spolucítní, nemohla

do tváe tisknouti výraz lhostejnosti, a škodolibé radosti

nejvýš tm, kdož ze strannických dvod páli si a po

posledních událostech s jistotou oekávali, že dnem

1. kvtna nastane » eské Filharmonii « den pádu.

Oekávání toto bylo k radosti všech na vci

interessovaných obratem ruky zklamáno. Pro dva

kritické msíce jarní a letní doby, koncertování tak

nepejné, je » eská Filharmonie « zachránna a zásluhu

o to má opt nikoli mecenáš, nikoli široce založená

akce spolená, nýbrž jedinec, který v ad dobrodinc

spolku již od dívjška jako zakladatel a podporovatel

bude zapsán zlatými písmenami : Jan K u b e 1 í k. Ne
jako dárce, jímž okázal se již po dvakráte poskytnutím

znaného obnosu, ale jako umlecký soudruh bée
tentokráte » eskou Filharmonii « pod svá ochranná

kídla. Jako » orchestr Kubelíkv« zaveze ji pes kanál

na britanský ostrov k letošním slavnostem korunova-

ním, aby podlil ji ze svých obrovských úspch
finanních, jež mu jsou garantovány v bohatém tomto

království, a zárove dopomohl jí ke kroku na svtové

v pravd zápasišt v hudebním umní.

Je to snad první pípad, že virtuos k provázení

svého výkonu sólového poveze svtem vlastní orchestr,

což v cizin je již s to, aby vyvolalo velikou sensaci.

Ale velikomyslnost tohoto inu vysvitne nám teprve,

uvážíme-li, že Kubelík vskutku zkracuje vý-

tžek své cesty, ježto by mu týž byl neztenen

vyplacen i tehdy, kdyby v nejvtším evropském mst
a v nejpodnikavjší co do kultu umleckého evropské

zemi zjevil se, jako díve, neprovážen touto umleckou

družinou.

A ješt další moment zvyšuje mravní cenu tohoto

skvlého inu. Iniciativ Kubelíkov, která šla ruku

v ruce s páním orchestru, jest dkovati, že na celou

kritickou dobu prázdninovou vnuje » eské Filhar-

monii* volný svj as Oskar Nedbal. Pod jeho

vedením náš koncertní orchestr krom koncert Kube-

líkových se souhlasem svého píznivce podnikati bude

v ervnu i samostatn umleckou pouf po anglických

mstech, aby v dokonalém provedení pedstavil svtu

díla nejen Smetanova, Dvoákova, Fibichova, ale i ji-

ných, mladších, cizin dosud tém neznámých našich

skladatel.

Verba movent, exempla trahunt! Snad vzchopí se

nyní veejnost eská k vážnému inu v otázce zacho-

vání orchestru » eské Filharmonie «. Komitét, jenž vzal

na se úkol agitací píslušnou sehnati potebnou sumu

garanní, aby neztroskotal tak dležitý initel v našem

veejném život umleckém o doasné úskalí letní

periody, již se sestupuje, a není si eho více páti,

než aby rázná akce jeho korunována byla kýženým

zdarem. Dovedl-li jedinec bez dlouhého pemítání

udržeti po dva msíce celou korporaci v její jednot

a celosti, bylo by zle, aby na další as krisi nastalou

petrpti nepomohl jí šestimilionový národ, který v po-

sledním desítiletí hudebnímu umní zavázán je ped
svtem za est svého jména, k níž sotva by mu bylo

dopomohlo veškero jeho politické snažení v této pe-

riod. Jen na všeobecnou obtavost jest tu spolé-

hán' a vle k ní bohdá nevymizela z nás a osvdí se

pi zdárné organisaci skutkem tím spíše, že nejde tu

snad o statisíce, jež s pohotovostí imposantní ze svých
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sil složil lid náš v nkolika nedlích na vzkíšení shoe-

lého Národního divadla.

Namítne se snad, že instituce » eské Filharmonie*

nemá pro veškerost oné kulturní dležitosti, z jaké

vyplývala poteba velikého samostatného jevišt eského.

Pravda, že taková specielní instituce obrací se ke kru-

hm ponkud užším ; ale k tm, ke kterým se obrací,

má již celým založením svým mnohem bezprosted-

njší vztahy, než Národní divadlo ke všem, kdož pí-

spvky svými pomohli je postaviti. Nebo: kdo po-

voláním svým není zanesen pímo do hlavního msta,

musí teprve ke » zlaté kaplice « putovat. Orchestr

» eské Filharmonie« na rozdíl od toho putuje sám

k tm, kdož chtjí se povznésti požitkem z jeho vý-

kon, vyhledávaje je v jich sídle. Jediná saisona, pes

to, že ve stadiu kvasu ani nemohla dopadnouti dle

pání poadatelstva, pouila nás, jak ve znané míe
pomohla buditi » eská Filharmonie « zájem venkov-

ského obyvatelstva pro hudební umní. Kdo prodlal

ást tournée našeho orchestru po zemích koruny eské,

musil se podiviti disciplin, kterou v menších mstech

dávalo na jevo — posluchastvo. » Velkomstské « obe-

censtvo musilo by se se svými opozdilci a pedasníky,

mnohomluvky a všelikými jinými rušiteli poádku a

klidu zardíti studem, kdyby srovnalo se s posloucha-

jícím napjat, ba nábožn až tichým, v as místo své

zabírajícím a nejen ped koncem neidnoucím, nýbrž

i po vyerpání programu jednosvorn vytrvávajícím a

pídavek vykávajícím hledištm, jaké vysílaly ke kon-

certm »eské Filharmonie* — af tu jmenovány jsou

píkladn a namátkou jen — Chrudim, Tábor, Kro-

míž, Prostjov a mn. j. menší msta.

Ze všeho vysvítá, že i po echách mimo Prahu

a na Morav nepustila » eská Filharmonie* jen mlce
svoje koeny, aby byla dohrála tu úlohu ukojením jakési

zvdavosti obecenstva. Dobrá organisace produkcí a

nemén program, pi jichž sestav sluší bráti zetel

na rozmanitost vzhledem k blízkosti jednotlivých mst
u sebe a proto též ástené totožnosti obecenstva,

zjednají »eské Filharmonii « pevný kontingent píjm.

Nemén bezpenou oporou finanní budou abo-

nentní koncerty v Praze. Že nad letošní nesmírn se

povznesou, je již nynjší situací » eské Filharmonie*

zarueno. Pracovati tu teba na nich v as, s rozumem,

a jakmile dostane se jim významu a umlecké stability,

kterou vyznamenávají se koncerty » eského spolku pro

komorní hudbu «, neteba i o hmotný výtžek z nich

míti pílišné obavy.

Pední snahou všech kruh interessovaných musí

býti však opatení penžní garancie, aby »eská Fil-

harmonie* pes letošní prázdniny mohla umlecky

pilným studiem se upevnit a v klidu pipravit se na

další plodnou práci. A tato plodná práce uchrání ji

pi rozumném systému hospodáském pro budoucí

léta všech starostí, jež nyní (po šlechetném skutku

Kubelíkov ovšem v míe neskonale menší) dolehly na

její pednosty. Bez garancie, již sehnati je nyní dosti

asu, snadno by se mohl náš orchestr rozprchnout,

a je-li málo nadje, že by pak znovu se složil, tím

více jistoty, že by — pozd ovšem — vysvitlo leckomu,

co zánikem tímto by ztratil a jaký hrozný krok nazpt

uinil by náš hudební život!

PROF. Dr. FRIEDRICH JODL:

Hudba a metafysika.

(Dokonení.)

Velkolepý nárt, jemuž vedle mnohého cize pso-

bícího a zvláštního nescházejí úchvatné scény a hlu-

boká symbolika. Možná, že ukazuje na smr myšlení,

kterému souzeny jsou uprosted ethicko-náboženského

kvašení západu ješt vtší úspchy, teba i nejen od

našich vdeckých zvyklostí myšlení, nýbrž také od ob-

vyklých názor jak kesanství tak židovství se odchy-

luje. Mnozí ekají v našich dnech na njakou nábo-

ženskou reformu. Kesanství ji vydá ze sebe asi stží.

Snad ukáže se východ ješt jednou plodným lnem ná-

boženství. Snad zatím co naše církve vysílají missie,

aby mu kázaly kesanství, je na cest, aby nám pi-

vodil duchovní kvas prostedkem své prastaré moudrosti

a naší nejmodernjší vdy. Vskutku obsahuje buddhist-

ská ethika mnohé rysy, které zejména vedle toho, co

tradin platí za kesanské, jsou nanejvýš pozoru

hodny. A jak daleko hlubší smysl, ba i více útchy

má pro toho, kdo vbec po takových podporách touží,

uení o znovuzrození se svými nekonenými perspekti-

vami nežli kesanské uení o nesmrtelnosti ; jak daleko

ethicky významnjší je pojem vykoupení sebe sama

na míst pojmu býti vykoupen

!

To však jen mimochoden k ocenní myšlenek,

kterým dnes mnozí jednoduše se smjí. Zdali styk

evropského ducha s buddhistským bude naší kultue

požehnáním, náš náboženský a ethický cit prohloubí

i vnese cizí, kvietistický živel a s ním nové zárodky

rozkladu, — kdo by o tom chtl dnes rozhodovati?

Zdali však tento vývoj spekulace zárove také zname-

nati bude zvýšení výkon dramatické hudby : to bude

zcela záviseti na stupni tvrího nadání u tch, kteí

podniknou dramatické a hudební stlesnní toho no-

vého indo-evropského názoru svtového. Jist myšlenku

znovuzrození a vykoupení, je-li vyslovena v dramat,

lze práv tak hudebn oživiti jako myšlenku bojující
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vle svtové nebo všemocnost lásky. A rádi piznáme,

že mohutné formy hudebního dramatu s jeho symfo-

nickou spodní stavbou, jak ji stvoil Wagner, nelze

stejn užiti pi kterékoli látce, nýbrž že se zvlášt hodí

pro hrdinská a symbolická dramata. Ba nepochybuji

ani na okamžik, že práv pi dramat, které spoléhá

na ideji znovuzrození, specificky Wagnerovská technika

píznaného motivu t. j. associace prostedkem hu-

dební totožnosti, básníkovi takové látky mže mocn
pomocná býti a úchvatných úink docíliti. Ale ne-

mohu viti — a myslím, že i Weingartner sám ne-

ví, akoli mnohá místa jeho spisu skoro jsou schopna

tu víru šíiti — že idea vykoupení a znovuzrození,

protože v duchu tohoto svtového názoru je nejhlubší

a nejvýznamnjší látkou, která vbec umlecky zpodo-

bena býti mže, proto je hudebn nejlepší nebo do-

konce takovou, jejíž zpracování nutn by vésti musilo

k vrcholnému bodu hudby. Látka, povst, idea je pec

pro umní pouhou surovinou ;
teprve zpsob zpodo-

bení tvoí umlecké dílo. Jist : aby dojem byl vzne-

šený, potebuje umlec velké látky; ale hudla dovede

zkaziti i nejušlechtilejší. Jen v ruce genia puí obsah

v náležitou jemu formu jakoby s vnitní nutností ; ta-

lent pracn klíží obé. Myslím, že látka, kterou na pí-

klad obsahuje kanón mše, je práv tak hlubokého

smyslu jako buddhistské evangelium o znovuzrození

a vykoupení. Ona v posledních stoletích podnítila

mnoho hudby, která se jí nadchla a pohybuje se ve

všech hodnotových odstupnních mezi mšemi skrom-

ných vesnických kantor a nesmrtelnými dly Bacha

a Beethovena. A všechen hluboký smysl, který i pro-

stední znatel schopenhauerovské filosofie dovede vy-

isti z básn Prstenu Nibelungova, nebyl by zabránil,

aby ta báse jako trochu zvláštní a nezáživné knižní

drama nežilo bídný život, kdyby nebyl Wagner jeho

náslovnými rýmy prolil ohnivé proudy své hudby

vštící osud.

Není látky, která by byla proto hudebn cennjší

nežli jiná, že je metafysicky než jiná významnjší. M-
žeme pokládati za pravou theorii Schopenhauerovu,

že hudba v bližším pomru je k vli než které jiné

umní a že ji proto též mocnji vzncuje nežli ostatní,

nedávajíce se proto svésti k víe, že pravá hudba má
a mže vyjadovati pouze svtovou tragedii vle. Ona
naslouchá vli v jejím všedním život; nic lidského

není jí cizí. Co každá hudba vyjaduje a znamená, je

dynamika lidského ducha jako taková, nehledíc k ur-

itým popudm a pedstavám, které odpovídají ve

skuteném život každému hnutí mysli. Odtud ta zdán-

liv tak bezprostedná zejmost a pece zas ta mnoho-
znanost hudby. V týchž tónech každému vypravuje

njaký dj, kterému jen on zcela rozumí: dje jeho

vlastního nitra, jeho boj a vítzství, jeho pochybností

a porážek, honbu za štstím a tíhu lín se vlekoucích

hodin, boj rozhodnutí, odboj povinností, stesk po

ztraceném a tak dále — do nekonena. Kdo nám ty

dje v tónech dovede íci tak, že v nich sebe nalez-

neme, že nás dojmou, že ten tajemný cit k nám se

piplíží: »De te fabula narratur«, »To's ty«, jak by

ekl buddhista, — ten tvoí hudbu, která nejen psobí

dojem, nýbrž i nco vyjaduje. Zdali duch a vle

nejsou jen zážitky našeho vlastního bytí, nýbrž zárove

jádrem bytí, zdali jest nejvyšším úelem života vysvo-

boditi se od vle, zdali to vykoupení bude osobn-

individuelní i kollektivní, o tom neví hudba nieho

a proto nedovede toho líiti. Jejím pedmtem není

nic jiného nežli : hnutí mysli peložiti v hyb tón a

tak hloubky lidského nitra, které i slovo jen nedokonale

dovede zrcadliti, vyjáditi symbolicky. Jen naše myšlenky

a dogmata sdruženy jsou s hnutími mysli, dovedou na

se vzíti hudební tvar ; a ten zstává práv pro svoji

mnohoznanost životný, i když ony myšlenky nelze

provésti. Nic nepekáží volnému mysliteli, aby necítil

se silnji doteným Mozartovou nebo Verdiovou smu-

tení mší, i když dogmatické pedstavy církevního

textu postrádají pro nho vdeckého významu. A jako

úinky Prstenu Nibelungova jsou zcela nezávislé na

víe v Schopenhauerovu filosofii, idea vykoupení v hu-

debn-dramatické podob své umlecké úinky výlun
dkovati bude síle obrazivosti toho, kdo dovede s ní

sdružené city probuditi a zpodobiti. Jen zkušenosti

lidstva jsou vždy a všude tytéž
; pojmy a theorie, kte-

rými je vykládáme, jsou mnlivé a pomíjející. A jen

to umlecké dílo zstává životné, které dovedlo erpati

z toho velmi hlubokého základu.

Národní divadlo.

Ješt dodatkem jest se nám zmíniti o dalších pohostin-

ských hrách sleny Ireny Bohussovy de Behérfalva, které

sice stejn jako její »VioIetta« udržovaly se na výši pozoru-

hodnosti, ale které pece jí nedostihly již ve šastných dis-

posicích a fysických a povahov umleckých. Ve slen
vítali jsme první cizí Maenku Smetanovy »Prodané nevsty«

na jevišti Národního divadla a eknme to hned pedem —
nebyli jsme sklamáni, dobe uvažujíce, že k úplné psobi-
vosti této postavy je potebí vytvoení jistého typu eské
dívky, který našim domácím Maenkám snad spíše je dán
pírodou, nežli by byl odpozorován ješt dnes, kdy národo-

pisné a povahové rozlišnosti našeho lidu utápjí se v kosmo-
politické barv i daleko do odlehlých kout se rozlévající.

Pi vrozené svojí eleganci a velkosvtském zjevu nemohla
slena Bohussova ani jinak, nežli zjemniti do salonního ná-

dechu ržového ty planoucí odstíny nejkrásnjších stránek

Maenina partu, které mi vždy svítí z díla Smetanova jako

nejkrásnjší a svží ervení hoící pastel. Jinak snažila se
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vystihnouti svoji postavu práv v pkném detailu díví jemné

povahokresby, vkusn rozdlujíc komický kolorit její s tkli-

vým naladním domnle oklamané krásky. Také ve výraz-

nosti pvecké setkali jsme se s pknými ukázkami jejího

subtilního umní, jen škoda že v posledním djství znateln

projevily se následky nedosti dobré hlasové disposice, kterým

padla za ob i Maenina velká arie.

Slenina Nedda v Leoncavallových »Komediantech <

mla též charakteristické vlastnosti jejího naturelu, které se

znan odrážely od robustních postav dramatického okolí

;

ale zase nebylo v nich té tvrdé realistiky toulavého a pod
maskou komedianta mnohou tragickou prohlube ukrývajícího

života, kterou vyzdvihla výborn u nás pedposlední ped-
stavitelka té úlohy, slena Tvrdková. Tebas bychom k genru

veristickému nehledli s njakou zvláštní oblibou, pece vy-

stižení pravé podstaty naturalistického námtu v celku i jed-

notlivých postavách je jedin možným zpsobem, který by

dovedl udržeti trochu té prchavé essence, svaené pod
dojmem rozbujnlého literárního naturalismu. Leccos tedy

shledali jsme v ostré kresb, v dramatickém interjekním

akcentu oteno a uhlazeno, a práv kontrast mezi krásným,

úchvatným zjevem sleniným a povahovou zpodobivostí

Neddy, toho dítte silnice, byl by mohl poskytnouti vdné
momenty.

Po slen Bohussové zjevil se v operní scenerii nový

host, v nmž vítáme dobrou a milou známost: sl. G. Christ-

manova, len carských divadel moskevských a petrohradských.

0 úspších jejích, které dosud byly velmi šastné, soubornou

zprávu podáme píšt.

Z bžných zjev týdne za zmínku snad stojí, že úvo-

dem k proslovu zahajujícímu v pedveer 1. kvtna ped-
stavení pro dlnictvo, hrána byla pedehra k Smetanov
»Libuši« — zvuky v prostorách divadla neslyšené od 11. srpna

minulého roku.

Ve Smetanov »Hubice«, která pedevírem zaskoila

spolu s »Královnou loutek* na místo slíbených Kovaovico-

vých dávno již neslyšených »Psohlavc,« po slen Šmídové

ujala se úlohy Bariny slena Málka Bobková, jež podobn
jako nkteré jiné dámy není pepínána pílišnou zamstna-

ností na scén. Zpívala s velmi krásným úspchem a zvlášt

mile psobila dochvilná korrektnost, s jakou provedla svou

skivání arii, pi níž znan pišla jí vhod nejen úplná spo-

lehlivost v ryzí intonaci, nýbrž i jasná a lehká výška syt
a ohebn znjícího sopránu. Chválíme si také zetelnost vo-

kalisace a jasnost i výraznost eské vty a slova — vesms
neasté zjevy, svdící o vážném pojetí tch povinností,

které má umlec nejen k dílu, nýbrž i k obecenstvu. Po panu

Viktorinovi následoval pan Sír v úloze Tomše, vren jsa

svému sympatickému zpsobu agilního podání, pkn se již

vyklubávajícího z dívjší záliby v ponkud strnulých posto-

jích. Pechodná churavost nezanechala nižádných stop u paní

Klánové : její Martinka ve svých pveckých kvalitách nutí

k uznání, že v sytosti vyšších tón dociluje i dokonalé okrou-

hlosti a poddajné plastiky. Že rázovitá pomocnice paší
1 tentokrát byla výborn podána, rozumí se pi zrámé píli

studia a pelivosti výkonu paní Klánové samo sebou. Ostatní

obsazení i výkony neposkytují podntu ke kritickým po-

známkám, z.

Koncerty.

tyicátýprvý rok psobnosti své otevel » Hlahol* dru-

hým ádným koncertem, jehož poad vyplnn byl Kliko-
vým »Zalmem 47.« pro smíšený sbor a orchestr a Dvoá-
kovou kantátou » Svatební košile«. Dílo Klikovo, prve již

známé (le bez prvodu orchestru) psobilo opt mocn
tou plností zvukovou, kterou skladatel umí vyluzovati z vo-

kálního tlesa od as stálých styk svých s »Hlaholem* a

která pi jásavém hymnickém textu obzvlášt pízniv do-

vede se uplatniti. Ze takto dovedn lidským hrdlm pod-

strojená vta nemže minouti se na obecenstvo úinkem,

uspokojujíc na druhé stran zase výborným vedením hlas

odborníka, okázalo se zase na novo. — O Dvoákových

»Svatebních košilích* povídati nco nového a nositi do Athén

sovy, znamenalo by tak asi jedno. Všechny ty námitky co

do pochybeného založení díla, v druhé, vypracovací ásti na

rozdíl od dramaíisující první, co do pravdpodobnosti situace

a konen co do správnosti deklamaní vyvozuje tu bohat-

ství, které uložil Dvoák v této geniálním chvatem poízené

partitue. »Hlahol« po šesté již zpíval oblíbenou tuto skladbu

(ped tím dvakrát r. 1885, 1889 a dvakrát r. 1895), vždy se

stejnou láskou výkonných sbor a jen s rozdílnými sólisty,

orchestry a dirigenty. Od posledního provedení zbyli v en-

sembl pp. Viktorin a Ed. Krtika, kdežto pí. Maturová

nahražena byla sl. Bobkovou, jíž silná indisposice nedala

vyniknouti v té výši, jaké by talentovaná a pilná mladistvá

pvkyn za normálního stavu jist byla dosáhla. Pan Karel

Douša jako sbormistr zkusil se poprvé na horké pd diri-

genta veškerého apparátu. Poínal si pi tom opatrn, ne-

vtíravé, vbec skromn, ale ne dost energicky ješt, aby

z nho nebyl mluvil tu a tam spíše regenschori, než vládce

velkých mass. Na tempech jeho, pokud chorických ástí se

týe, musíme konstatovati proti tradici, kterou nejen Knittl

zavedl a které se i Klika pidržel, ale od které ped dvma
léty ani Dvoák sám neustoupil ani o pí, znané zpomalení.

Tohoto zase byli bychom páli pochodovému íslu z B-moll

(»A tu na dvée buch, buch, buch!«), jenž po našem citu

zabhl do tempa píliš hybného. j. b.

Stará zkušenost uí, že u nás oslabuje se v koncertní

síni zájem pro pvce, kterého jsme prve byli slyšeli na je-

višti. Tak by také jist daleko etnjší, teba ne vdnjší
a nadšenjší družina byla se sešla, kdyby carská sólistka

pí. Marie Gorlenko-Dolina pi optné návštv Prahy

byla nalezla píležitosti okázati své umní v prostorách Ná-

rodního divadla. Ale pro udržování styk s cizinou, v minu-

losti navázaných není v kruzích nynjší správy divadelní ni-

jakého porozumní a proto vzácná pítelka našeho národa

a umní utekla se do Rudolfina, aby dobyla si tu — bez-

dn vlivem okolností — nových vavín jako vzorná pv-
kyn písní. Jako taková je mi nyní též v nmeckém svt
zvuného jména nabývající umlkyn od dvou let již známa,

kdy jsem ji v Petrohrad slyšel mimo jiné zpvy správnou ešti-

nou pednášeti ukolébavku z »Hubiky«, kterou si obecen-

stvo minulé nedle hlun vyžadovalo da capo.

Vedle ní docílila pí. Dolina nejhlubšího dojmu árií

z opery »Carská nevsta* od Rimského-Koi saková, z níž

jako i z ostatních ukázek ruské lyriky od Arenského, Boro-

dina, Dargomyžského a Cuie dovede mluviti tak jímav

její veliká hudební duše. Bez ní by pí. Dolina pes to, že

je ve všech smrech nevyrovnatelnou virtuoskou pvecké

techniky, nebyla tou umlkyní, jakou v ní od první s ní
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známostí a ve všech dalších stycích znova a znova ctíme.

Ale u nás, kde bují ve zpvu dilettantský naturalism, doko-

nalost technická sama musí býti pedmtem obdivu a mly
by celé zástupy aspirant pveckých studovati na výkonech

pí. Dolin, jak rozdliti je dech, jak se pouiti, že tyto pro-

stedky teprve pomáhají správnému vystiženi fráse, jejíž

pednes je nejvtším tajemstvím všeho reprodukování hu-

debního. V etných pídavcích vzpomenula pí. Dolina také

písn »Již tmí se« od Cuie v eském peklad Emmy De-
stinnové, ísla z »Alba romancí ruských« vydaného v > Edition

M. U«, aby nás pesvdila, že má v evidenci veškery akty

pozornosti, jež my podnikáme k ruskému umní. Na trium-

fech pí. Doliné nemohla bráti znaný podíl pianistku pí. N a-

dždaVeljaševa, jež je spíše delikátní doprovázekou, než

sólistkou. Za to p. Kociana za pednes virtuosních kus
od Wieniawského a Sarasata provázely tytéž projevy obliby

u obecenstva, jakých se mu poslední dobou tak asto již

dostalo. s.

Na obecenstvo verejšího sedmého koncertu »eské
Filharmonie« snesl se celý deš zídka slýchaných nebo

i docela neslyšených jmen autor a skladeb, i jméno repro-

dukujícího umlce bylo známo u nás jen z doslechu. Jako

tetí koncert v letošní osmiveerní kampani eské Filhar-

monie, byl i verejšek vnován cele ruské hudb a diri-

goval pan A. N. Vinogradskij, dirigent symfonických

koncert carské hudební spolenosti v Kijev.

Dnes je nám v rozmanitosti zjev orchestrových vládc
nejen zvykem, nýbrž i pímou potebou, rozhlédnouti se

nejen po tom, co nám symfonické koncerty pinášejí ve

svém programu, nýbrž také po tom, jak ten nebo onen

dirigent dovede svým oživujícím vedením sprostedkovati

styk mezi autorem, jeho dílem a vnímajícím obecenstvem.

Nkdo snad nazve to alexandrinskými choutkami pemude-
lých hudebních gourmand, ale neklamme se: v umní pi-

blížiti hudební dílo veejn provozované zornému úhlu duše

posluchastva je veliká a kouzelná síla, vzpružující k inten-

sivnímu životu a proudní šáv velké, prostední i nepatrné

formace, v nichž obráží se tvrí duch umlecký.

Pan Vinogradskij _na první ráz prozradí hudebníka své

vci znalého do detail. Dovede pracovati s orchestrem

k velmi energickým, úinným momentm, dovede vynésti do

pkných tvar plastiku díla se živostí, kterou marn bychom

u mladých dirigent hledali, se živostí, která však až píliš

asto zvrací se v grosteskní gestikulaci, se kterou ani pi sebe

sympatitjší žhavosti v podání nedovedeme se sblížiti. Mohli

jste si všimnouti, jak rozpíná své perut nad velkým sborem,

nežli zane v širokých kolem pultu po všech stranách krou-

žících rázech udávai základní tempa, jak oživuje se mih

jeho taktovky soubžn s rukama zplna pracujícíma pi tch

rythmech, které ve volném sledu harmonií práv u jiných

dirigent podávají píležitost k absolutnímu takm klidu;

avšak najednou vás pekvapí, když ob ruce jeho zpola

v psti sevené v 45 stupovém úhlu vyrazí proti tomu

nebo onomu dechovému nástroji, naznaujíce mu vstup,

nebo i dokonce vymrští se kolmo nad hlavu jako dv pa-

liky velkého bubnu, když jde o náhlé pechody do forte.

A což teprve, když v plných akkordických rázech uzavírá orchestr

vtu! Tu zabodává se jednou jeho taktovka do rozvíeného

vzduchu nad hlavami violoncellist, podruhé pravá ruka

jakoby chtla cosi strhnout prudkým trhnutím k sob, nebo

v silném kmitu od pravé lopatky obloukem nad ramenem

dopadá do vodorovné polohy, aby teba hned v nkolika

okamžicích rýsovala s obdivuhodnou precisností celou linii

melodickou v jejím zdvihu a spádu i v jejím figurativním

kroužení. Slovo nestaí, aby zachytilo všecky ty momenty
taktovací dovednosti pana Vinogradského, jehož siln pro-

šedlá hlava v profilu u dirigentského pultu volá pímo po
tužce obratného a vtipného kreslie.

První skladbou poadu byla novinka velmi zajímavá

jak osudy autora i svými, tak o sob. Svou symfonii z G-moll

psal V. S. Kalinnikov ve 28 letech, šest let ped smrtí, která

byla mu vysvobozením z útrap souchotináe. Krym byl

krajem, v nmž se zrodila z jeho tvrího ducha. tyvtá,
zvlášt v první vt rozlehlá skladba, vybudována je na

motivech siln psobivých, v nichž melodika je prvním

živlem
;
tak, jak Kalinnikov dává zpívati violoncellm v celé

vášnivé touze, jen mladá duše ženoucí se v ped horen
s tváemi do krvavá rozpálenými dovede se vyjadovati ; ale

pi tom již zdá se stati stín : rozveselí-li se ve scherzu, hned
zvrátí se zas v bolnou, zasmušilou dumu, která pronikala již

kolorit druhé vty, jíž podložen je jakýs program : skladate-

lova niterní nálada, uklidnná kouzlem pírody, nad níž se

schyluje veer. Ostinátní thema harfy a houslí zahajuje vtu,

jakoby chtlo vyjáditi nenáhlé klesání slunce za obzor.

V závru ponkud unavuje jen zopakování všech pedcho-

zích íhemat, akoli stavba mohutn re zvedá, bohat vy-

instrumentována — záliba Kalinnikova zejména v pozounech

je pozoruhodná v celé skladb — a v architekturách svých

již pímo do výše se zvedajíc. V rázu celé skladby je patrno,

jak silné byly koeny Kalinnikovy individuality do hutné

prsti národní ruské hudby zaboené a vru škoda bylo

toho muže, kterému jen smrt dovedla vyraziti péro z ruky

píšící v partitue chystané opery!

Modest Petrovi Musorgskij zastoupen byl tónoma-

lebnou pedehrou k »Chovanšin«, »Svítáním na ece
Moskv,« která zachycuje psobiv hudbou svtelné i zvu-

kové momenty probouzejícího se jitra.

Dargomyžského »Kozáek« vyznauje se hlavn the-

matem taneního, dupavého rázu, které probíhá celou fan-

tasií jako symbol rozdurdného kozáka i kontrastu k mk-
ímu živlu ženskosti spádajíc se s ním v scény plné humoru.

ajkovského fantasie »Francesca da Rimini« (op. 32)

náleží k nejtžším jeho skladbám. Programový sujet pipíná

se k pátému zpvu Dantova »Pekla«. Dante pichází pro-

vázen Vergiliem do druhého kruhu pekelného, v nmž úpí

ve vném víru a kolotání híšníci, mezi nimi i Francesca da

Rimini a Paolo, švakr její. Ve výraznosti však nedostihuje

ajkovskij svého poetického námtu. Pekelná boue, svištní

vtru, svíjení se ubohých híšných duší a naproti tomu thema

lásky oba milence jen chab vyznaující, poskytují strukturní

prvky trojdílné, rozsáhlé skladby.

Borodinv sujet »V stední Asii« je velmi prostý.

Ruská stráž ve stepi setká se s karavanou orientálních kupc.

Dva motivy: ruská, lidová píse s charakteristickými chorá-

lovými obraty melodickými a barbarský, trhavý motiv orien-

tál se blíží k sob nad dupotem soumar, mísí se, až pak

zase po rozchodu ob oddlen v pianissimu koní. Nám
není tedy ani nový, ani ídký, jemuž jen soulad vyrovnané

individuality Borodinovy poskytuje oporu ke koncertnímu

životu.

Rimského-Korsakova »Velikonoce« jsou známy u nás

z XXI. Slovanského koncertu dne 31. íjna 1897, kdy provedl

je pan kapelník ech, a byly mohutn povznášejícím závrem

veera.
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»eská Filharmonie* zdisciplinovaná poslední píleži-

tostí styku s energickým Oskarem Nedbalém, podala velmi

krásný výkon ve svém celku, který snad najde pevnou pdu,
na níž by se mohl uchytit na prospch domácího umní
hudebního. Je to podmínkou píštích chvil našeho hudebního

života, aby byla zachována, na jistou basi postavena, nemá-

me-li jiti o kolik let ve vývoji nazpt. Pátelé eské hudby

zajisté toho nedopustí. ž.

Feuilleton.

TH EATRALIA.
Když nedávno došel mne od vážené osoby lístek*),

stžující si do astých zmn v našem operním reper-

toiru, nemohl jsem chvíli nerozjímati o prapodivných

pomrech, ve kterých k sob nalézají se nyní u nás

kritika, správa artistická, obecenstvo a to, co se v opee
dje na jevišti. Pedem se piznávám, že daleko od
vltavských beh umínil jsem si prvním dnem našeho
století hledati a nalézati umlecké požitky. Taková
abstinence, dsledn a neúprosn po delší dobu pro-

vozovaná, ozdravuje úsudek, povznáší nás do ptaí
perspektivy a iní nás objektivními ke všem tm batra-

chomyomachiím, jež rozšlapávati do široka iní tak

mnohým listm a vtšin jich tená radost. Otevené
a jinakými, než vcnými zájmy nepodjaté slovo o vcech
umleckých je te výminkou v našem tisku mnohem
vzácnjší, než kdy jindy. Proto : kdo chce vykoupat se

z protivného prachu usedlého na všem, co souvisí

s pražským hudebním^ životem, musí zdrželivost svou
rozšíiti i na etbu. Že to není tak nesnadno, jak si

to pedstavuje lokální patriotism, vidíme na píkladech.

Je známo pece, že existují u nás jednotlivci, kteí se

o pražských událostech dovídají z paížského »Figara«.

Kdo v budoucnosti z asopis bude chtíti si

utvoiti obraz o jediném velikém divadle eském v létech

nulltých, div hlavu neztratí v této smsici píke si

odporujících posudk, jež dnes jsou tiskem zvovány.
Jako v politice je dnes taktika bu vládní, nebo proti-

vládní tenorem toho i onoho listu v jeho divadelní

rubrice. Sedmnáctiletí odsuzovatelé stali se náhle po-

suzovanými a proto ve svém moniteuru musí si sami

podkaovati, když odprí strana nenechala neobsazenu

úlohu jejich vlastní minulosti.

Obojí taktika je dusidlem zdravého názoru. Z po-

suzování umní má být stejn vylouena všechna zá-

sadní píznivá pedpojatost, jako neústupná nevraživost.

Dle okolnosti pípadu se íditi v úsudku, nechváliti,

co zasluhuje výtky a neutupiti, co vymáhá si uznání,

to pravé stanovisko kritiky. A toto s povdkem na-

cházíme nyní v denním tisku. Pisatel, jenž se ho pi-

držuje, nepatí ovšem k žádné klice a je s dvojí strany

pedmtem útoku : buopposice, chválí-li, nebo vládnosti,

je-li nucen cos vytknouti. Pi nejmenším se mu vytýká

kolísavost a co by mla být uznávána jeho spravedlivost,

dává se mu pes chvíli cítit málo závidní hodné po-

stavení zevšad bezochranného lovka.
Nevycházím z poctivé neutrality t. zv. píklonem

k pravici, když soudím, že pisatel citovaného lístku

*) Viz . 15., str. 125.

kivdil trochu nynjší správ, vytýkav jí nepesné do-

držování repertoiru. Na celém svt editel opery míní,

indisposice zpvák mní. A my jsme dosud tak ochotni,

že pi zmn vracíme vstupné i se záznamným. Ve
Vídni na píklad prodává se za nekesanské peníze

právo na místo pro uritý veer, ne pro urité ped-
stavení. A tak pihodí se tam snadno návštvníku, že

»Tristana« musí vzíti za vdk teba >Troubadourem«.
Repertoiru má býti základem umlecký plán a

snaha po pestrosti, ne ohled na vasné a nevasné
pání jednotlivce. Kde je vbec možný pípad u nás

nkolikráte se udavší, že repertoire mnil se jen proto,

aby v Praze náhodou pítomná osoba slyšela Smeta-

novu operu ! Dlal jsem nedávno cicerona dvma
v našem život veejném známým osobám na krátké

cest po Nmecku. V Lipsku, kde námi otásl mohutný
výkon Nikischv v provedení »Deváté«, marn jsme
toužili slyšeti » Louis « Charpentierovu, a v Berlín
na operních divadlech málo nás lákalo krmivo » Marty,
»Sedláka kavalíra«, >Traviaty« a všelijakých ballet.

A kdybych byl vznesl obžalobu na p. Staegemanna
nebo p. Hochberga, že vynikající osoby pražského

svta chtli v hlavních mstech Nmecka slyšeti pede-
vším Wagnera, jist by všemocní tito vládcové odpo-
vdli : »A pánové pijedou, až ho dáme na repertoire.'

A konen pece dojdeme i u takových vydatn
subvencovaných ústav k pesvdení, že v první ad
uruje repertoire obecenstvo. Proti jeho choutkám
bojovati nemže nikde žádná zásada umlecká, jim

podrobiti se musí také u nás chef opery i s celou

svou zaruenou samostatností v ízení. Národní divadlo

musí vydlat denn 1800 korun, aby neupadlo do
deficitu. Polovina z tohoto obnosu je kryta pedplatným.
A klesne-li denní píjem tedy pod 900 korun, je sebe

lip studovaná a sebe cennjší vc popravena. Proto
uklidil se z repertoiru »Pád Arkuna«, proto vzorn
nastudovanou a znamenitou umleckou cenou se ho-

nosící novinku z vlastního péra musil odstaviti do
reservy chef opery po osmi pedstaveních, a další

její udržování bylo pece v jeho nejvlastnjším zájmu.

Proto se dávají bezcenné ballety a pantomimy, ale

z nejiného dvodu velecenná pantomima » Pohádka
o Honzovi « urazila za ti msíce trnácte pedstavení,

což vzbudilo kdesi ne mnoho radosti a hodn podivu
u tch, kteí prorokovali jí krátký život pro nezvyklost

genru a jí podmínné prý neporozumní ze strany

obecenstva . . .

Vážený pisatel promine mi nkolik slov, jež pi-

pojiti jsem cítil se nucen jako poznámky k jeho

námitkám na došlém mne proužku papíru. Chtl jsem

tu jen pipomenouti, že každý divadelní editel, na-

stoupí-li s hesly sebe ideálnjšími, pece konen vždy
bude odvislým od tužky, vypoítávající aktivní i
passivní differenci mezi denními píjmy a výdaji.

Zprávy spolkové.

\\ jubileu „ZpvácUého spolku slovanského" ve
"y^ídni. tyicet let — jak dlouhá to doba v život jedno-
tlivcv, jak dlouhá v život sdružení i spolkv ! A jaký význam
teprve piznati sluší jubileu toho druhu spolku, jenž pes
všeliké píkoí i nepíze doby tžkou v cizin existenci
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svoji byl estn uhájil, nezdoln setrvaje pi onch nadšených
ideálech, jež byly mu kdysi v kolébce vlastní prvými zakla-

dateli dány do vínku, jenž vždy a všude dle nejlepších sil

svých byl se o to staral, aby pvodnímu svému poslání,

statným býti pionýrem vznešené ideje slovanské vzájemnosti
na Dunaji, nestal se nevrným i neodchýlil se ani o pí od
onoho vznešeného cíle, jenž jemu pi založení byl vytknut!
Nesmrtelný pvec »Slávy dcery«, Jan Kollár, jehožto úmrtí
padesátiletého výroí ped nedávnem byli jsme vdn vzpo-
mínali, prvý výmluvnými slovy kázal na Dunaji i celému
Slovanstvu, zef jedin v pelivém dbáni »slovanské vzájem-
nosti* Slovanstvu celému kyne spása! Než jen skrovný
hlouek vlasteneckých nadšencv ve Vídni dovedl po právu
oceniti i náležit pochopiti význam slov povolaného i nad-
šeného našeho národního vštce! Hlouek ten opt a opt
v letech padesátých skromné podnikl pokusy, heslu tomu
u veejnosti širší zjednati platnost poádáním slovanských
»plesv« i »besed*, avšak každý toho druhu pokus vyžadoval
nové povždy sbírání sil po Vídni porznu roztroušených za
tímže jednostejným cílem, a když pak podnik o sob byl
proveden, rozpadl se opt kmen nadšencv v jednotlivé své
rznorodé souásti, a pi opakování dlužno bylo poznovu
zapoíti tžkou práci Sisyfovu od prvých zase poátkv! To
arci jednotlivci nad míru tžce nesli, i byloí to pedmtem
optných vážných úvah, až se konen podailo smrem tím
píslušné nápravy pivoditi!

Když v roce 1861 v íjnu uveejnno bylo v Praze
provolání ku sestoupení pvcv eskoslovanských v »Hla-
holu* vyzývající, tuf také na bezích Dunaje provolání to

živého nalezlo ohlasu : bylof všem pojednou jasno, žef za-

ražením »Zpváckého spolku slovanského« vytvoiti se dá
ono pevné stedisko, od nhož napíšt píslušné popudy
k poádání dstojných slavností slovanských na Dunaji v širší

veejnosti vycházen' mají, a v nmž všickni Slované bez roz-

dílu kmene i povolání jednomysln pispti mohou k uplat-

nní trvalému vznešených zásad svrchu dotených ! Myšlénka
ta ím dále tím více se upevnila i vedla konen poátkem
roku 1862 k tomu, žef po nesetných dlouhých úradách
pikroeno k založení spolku, jehožto tyicetiteté jubileum
práv dstojn oslavíti se chystáme ! Není arci úelem ádkv
tchto, dolíiti zevrubn innost, jež aktivování spolku byla
pedcházela, aniž vypsati prvé podniky, jež byl utvoený
jednou spolek v život vyvolal

;
ten, kdo se o detaily ty spe-

cieln zajímá, najde vše obšírnji vypsáno v »Památníku
zpváckého spolku slovanského* (napsal tehdejší jednatel
dr. Jos. V. Drozda), jejž byl spolek týž u píležitosti svého
ptadvacetiletého jubilea vydal! Ostatn žije dosud milá
svží vzpomínka na dobu tuto zrození i prvého mládí spolku
našeho v mysli nkolika málo ctihodných veteránv spol-

kových, dosud vrn pi praporu družstva vytrvavších mezi
nimiž arci na pedním míst jmenovati sluší: A. J. Kalandru
a dr. Jana Lenocha ! Poátky spolku byly arci dosti tžké

:

spolek v prvém svém roním období ítal toliko 33 výkonných
lenv i byl na ten as jedin mužský sbor aktivován. Než
co scházelo na potu, toho dostávalo se pebytkem hojným
v nadšení, nezdolné vytrvalosti a železné kázni ! Postupem
asu arci i smrem prvjším znenáhla nastala žádoucí ná-
prava, takže za krátko poet pvodní se zdvojnásobil ! Hlavní
toho zásluhu arci pipsati sluší péi zvláštní tehdejšího prvého
družstva starosty dr. Dvoáka a ženiálnímu, klidnému vedení
i silné attrakci, již nadšený pro vc prvý sbormistr, nesmrtelný
náš Arnošt Foerchtgot-Tovaovský byl k zdaru celku pivodil

!

Dík usilovné snaze té vzrostl též poet lenstva pispívajícího

y krátce na 120. Vr. 1884 po nkolikerých bedlivých úvahách,
jak by piiniti se dalo k obrození spolku mrou trvalou,
aktivován sbor dámský, jenž od té doby v spolku vynikající
roli zaujímá! Nyní arci octly se na programech spolkových
vedle sborv mužských dosud výhradn obvyklých též sbory
pro ženské hlasy i sbory smíšené, ímž arci netušený rozvoj
spolku byl pivodn.

innost spolková prbhem prošlého tyicetiletí ne-
obmezovala se však jen na úzký rámec spolku tohoto sama,
ona zasahovala mnohem šíeji ve vlastní život celé velké
slávské rodiny na Dunaji : kdykoli od strany kterékoli slo-

vanské došlo na družstvo pozvání, aby innou úast mlo
v tom i onom podniku spolkovém, vyhovl vždy spolek
ochotn, a-li jen podnik ten nekollidoval s vlastní innosti
jeho! Bezpotukráte súastnil se spolek koncertv i slav-

ností: »Ogniska«, »Zory«, »Zvonimira«, »Slovenije*, »Slo-

vanské besedy«, »Komenského« a t. d.

• Ve valné hromad spolku dne 27. listopadu 1863
u »ížka« podal tehdejší jednatel spolku Em. Veselý návrh,

aby zvoleno bylo zvláštní komité, jež vzalo by v náležitou

úvahu, jakým spsobem aktivovati by se dalo ve Vídni
pevné spoleenské stedisko slovanské, kdež by vyloženy
byly slovanské asopisy, a kdež by astjší styk lenstva byl

umožnn. Výbor zvolený kooptoval celou adu vynikajících

tou dobou pedákv slovanských i zahájil ihned v píin
té pilné porady odborné, jež se však pro zdánliv nepeko-
natelné tém pekážky neobyejn dlouho protáhly, takže

teprve poátkem r. 1865 pikroeno ku aktivování »Slovanské
besedy«, jejížto prvá ustavující schze valná konala se dne
25. února ve zelené dvoran c. k. akademie nauk. Tak vyšel

ze spolku podnt, že utvoeno nové pevné stedisko, jehožto

nezbytnou potebu zajisté až podnes jedenkaždý pomrv
našich spoleenských znalec uznává. Pirozenou mrou arci

kultivovány od té doby až po dobu naší ilé pátelské styky

mezi sdruženími obma, a nebylo roku, aby ve správním
výboe »besedy« nezasedalo nkolik zástupcv »Zpváckého
spolku slovanského*

!

Když r. 1862 pikroeno k založení »Pokroku«, bylif to

v první ad lenové spolku, kteí spolek tento v snahách
jeho platn podporovali. V r. 1865 zaražen hlavn piinním
tehdejšího mísíosbormistra spolku Konst. Jahody v Sesti-

domech bratrský zpvácký spolek »Lumír«, jenž dobou po-

zdjší doznal netušeného rozvoje hlavn piinním bývalých

spolku lenv Stieblera, Sychrovského a j. v. Dv léta na

to popudem Jahodovým zaražen v Ptidomech zpvácký
spolek »Slávoj«. Když r. 1869 na Landstrasse založen byl

spolek »Záboj«, tuf byli to lenové spolku: Jiík, Pila
a Krek, již jemu v první ad skutkem i inem byli ná-

pomocni. V letech pozdjších nkdejší prvá funkcion„áka

sboru dámského spolku, nezapomenutelná pí. Marta ást-
ková zavdala podnt k aktivování odboru dámského ve bratr-

ském »Sokole«. R. 1892 založil len spolku Rob. Volánek
zpvácký spolek »Tovaovský«, jehožto dlouholetým byl

sbormistrem. Krátce na to založil len spolku Václ. Stejskal

»LÍd0V0U Osvtu*. (Dokonení.)

Zpvácký spolek „Tovaovský" ve "^ídni oslavil

v nedli dne 27. dubna v národním dom desetileté trvání

za laskavého spoluúinkování pana Adolfa Míška (kontrabas),

lena c. k. dvorní opery, a pp. Reicha a Svobody (housle),

J. Háši (violoncello), len »Vídeského koncertového spolku «,

jubilejním koncertem ízením sbormistra pana Volánka ml.

Poad: 1. Tovaovský: »Žene mrak se erný,* rnužský sbor.

2. Tregler: a) »Povz mi mj milý.« b) »Máje« Ženské sbory

s prvodem piana. 3. Koncert na kontrabas p. Míšek. 4. AI.

Štrebl: »Kluina,« mužský sbor. 5. Dvoák Ant.: Kvintett

z G-dur op. 77. — 6. Fr. Picka »Bratí dále,« mužský sbor.

7. Ant Dvoák: »Hymna eského rolnictva,« smíšený sbor.

Po programu pátelský veer pi pednesech sboru tambu-
rašského.

Rzné zprávy.
* Krásný in Kubelíkv, jehož ocenní podáváme

v dnešním úvodníku, v celé veejnosti naší vzbudil radostný

ohlas. K notickám, jež o nm pinesly rzné asopisy, sluší

dodati, že » orchestr Kubelíkv« ponese tento název pouze

v cizin, že však »eská Filharmonie« jako korporace tímto

dvoumsíním intermezzem nijakž nepestane existovati. Na
návrh dr. Holubovského udlena bude Kubelíkovi za tento

bezpíkladný akt obtavosti zlatá medaile král. hlav. msta
Prahy.

* Ped svým odjezdem do Anglie uspoádá Kubelík

v Rudolfin dne 11. t. m. s »eskou Filharmonií« ízenou

Oskarem Nedbalém koncert, v nmž pednese krom kon-

certu Mozartova (. 4. z D-dur, Kóchelova seznamu . 218.)

a Beethovenova Wieniawského fantasii (op. 20) na motivy

z Gounodova »Fausta«.
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* Vyhýbáme se poslední dobou úmysln petesu osob.
otázek, správy Národního divadla se týkajících. Ale události

posledních dn jsou píliš pro chatrné vedení našeho ústavu
symptomatickým zjevem, než abychom se jich tu nedotkli

a nevysvtlili, o vlastn bží. Na verejší den svolal ped
dvma týdny úadující místopedseda 'Spolenosti Národního
divadla« p. dr. Lad. Kiumpar mimoádnou valnou hromadu a

vzdal se pak svého mandátu ve správním výboru tohoto spo-
leenstva. Podobn uinili pp. íšský poslanec prof. dr. Gabriel
Blažek, dr. Vladimír Škarda, inž. Rosenberg, a Mikulejský,

ímž vylouily se ze spr á vy div ade ln í osobnosti
jež dodávaly jí mladoeského pibarvení. Dva
dny ped valnou hromadou svolal prof. dr. Jaroslav Hlava
dvrnou schzi, která mla nad míru boulivý prbh
a pedasn skonila exodem celé skupiny p. Klumparovy re-

presentované 28 podíly. Vytýkáno bylo v ní pedsedovi p. AI.

Wiesnerovi, že se obohacoval na úkor podnikatelstva pedra-
ženými dodávkami papíru a tiskopis, za nž uinil se zaplacena

ped jinými dodavateli. Na valnou hromadu nedostavil se

sice ani p. Wiesner, ani p. Kiumpar, ale minoritní strana

tohoto, teba došla tam dosti nepatrnou íselnou pevahou
pehlasování, ponvadž p. Wiesner na rychlo zjednal

si hlasy mnohopodílových len spoleenstva, pece do-
byla si morálního vítzství. — Nebof pedsedou zvolen
byl architekt p. Šimáek a místopedsedou p. prof. Hlava,
ímž tedy konen došlo k pádu p. Wiesnerovu. Všechen
divadelní personál jásá nad smutným koncem tohoto
pána, a našemu listu, jenž nkolikráte ml od nastou-
pení nové správy píležitost posvítiti si na jeho innost,
nemohlo dostati se skvlejší satisfakce, než že i v kruhu
samé »Spolenosti« našly se osvícené hlavy, kterým vystou-

pila nad pochybnost jasn jeho prospcháská politika. Bohu-
žel, dost pozd. Kdo ponkud nauil se nahlížeti do zákulis-

ních pomr, musil již v prvních týdnech nové správy pro-

hlédnouti, že p. Wiesner je nejvtším škdcem
Národního divadla. On to byl, jenž sympathicky uvíta-

nou správu uinil svým neomaleným, namnoze i surovým
vystupováním všeobecn nenávidnou u lenstva a u celé

veejnosti. Jeho spekulacemi se snížením gáží, které se mu
u sólist zhatily, když poaly se provádn' na lenech oper-

ního sboru, dán byl první podnt ke všeobecné
stávce sborových tles v únoru loského
roku a ke ztrát popularity v otázce této k solidarit s ním
stržené osoby chefa opery. Dnes je p. Wiesner vypuzen
z místa, na které neml nikdy se dostati. Ale ta škoda, která

jeho vládou byla zpsobena Národnímu divadlu, velmi slab
jen vyvážena je tímto jeho pádem.

* Tenorista p. Otakar Maák platí konvenní po-
kutu Národnímu divadlu v naturaliích. Odzpívá ji pohostin-
skými hrami, jež zapone zítra v » Hofmanových povídkách-*.
V informovaných kruzích mluví se i o jeho reangažování,
v kterémž pípad došlo by k zrušení jeho závazk s ber-
línským »Theater des Westens«.

* SI. Otilie Dvoáková mla veliký úspch pi po-
hostinském vystoupení v Rize jako Taána v ajkovského
»Onginu«.

*Saint-Sans byl úedn vyzván, aby složil slav-
nostní pochod ke korunovaci krále Edvarda VII.

Max Klinger je ve výtvarném svt hrdinou dne
pro svj monument Beethovenv. Týž vystaven byl v ate-
lieru umlcov v Lipsku za vstupné k dobroinným úelm
a je^ nyní hlavni attrakcí secessní výstavy ve Vídni, kde
v mstské rad podán návrh na zakoupení tohoto mistrov-
ského díla. Sám navrhovatel uvolil se k tomu úelu složití

obnos 25.000 korun.

Sms.
— Na loské výshv mnichovské nedošel hrub pozor-

nosti a nebyl také zakoupen pasteli malíe v. Beckeratha,
jenž ml název »Bóhmen-Carricatur«. Jak se nyní okázalo,
je to karrikatura našeho »Ceského kvartetta*. Suk vykreslen
je tu jako elegán s nakroucenými do výšky kníry; Hoff-
mannovi pehnána ježatá kštice v bodce dikobroza ; z Ne-
dbala vidti je krom violy obrovský nos, z nhož by Napo-
leon musil míti radost; Wihanova hlava promnna je v er-
venou etkev, z níž vybouleno je dvé raích oí. Beckerath
uvolil se, že z originálu poídí 5 až 6 .runích kopií, jež
zamluvili pro sebe jednotliví lenové »eského kvartetta*

a nkteí jich píznivci.
— Zvnlý nedávno professor konservatoe a výtený

flautista Josef Koráb, byl snad nejoblíbenjším cleném
y svých soudruh z orchestru pro milou osobní povahu svou.
Ze dovedl za vhodné píležitosti i vtipn odpovdti, do-
svduj^ tato píhoda. Ve zkoušce na Smetanovo »Tajem-
ství mistrn zafoukal Koráb dlouhé solo imitující, jak známo,
slavií zpv. Po jeho ukonení naklonil se k nmu ze zadu
hobojistá Plas — také již nebožtík — a ptal se, narážeje
na ptaí jeho roli — polohlasem: »Pepíku, nechceš erva ?«

V tom zazní hromový hlas kapelníka echa od pultu : »Pane
Plas, to všechno pestává*. Vy vedete poád diškursy a ted
jste zase nevstoupil. Stane-li se to ješt jednou, bude to stát

ptku«. Koráb se na to klidn obrátil a hlasem okolí slyši-

telným pravil : »Ten ti toho erva vzal, co ?« J- S.

— Po premiée nabubelé opery » Návrat Odyssev«,
tvoící ást nkolikaveerního cyklu »Homérský svt«, chvástal
se skladatel August Bungert, že, až postaveno bude mu
zvláštní divadlo, svým cyklem Wagnera »zabije«. Barytonista
Perron s klidným opovržením na to ped celou spolenosti
jej usadil slovy: »Pane, Vy jste horší než loupežný vrah?.
— »Jak to?« ptá se zaražen Bungert. — »Ten nkoho zabije

proto, aby ho okradl. Ale Vy jste Wagner.i naped okradl,

a te dokonce chcete ješt ho zabít. . . .«

Z redakce. Vydání tohoto ísla opozdilo se jednak
pro dlnický svátek 1. kvtna, o nmž v tiskárnách zastavena
byla práce, jednak proto, aby tenástvu mohly býti podány
zprávy o dležitých píhodách posledních dn.
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Odbratelm „Dalibora" zvláštní výhody pi koupi

hudebnin ze závodu Mojmíra Urbánka.

Celému nákladu dnešního ísla piložen je

seznam firmy Breitkopf a Hártel z Lipska, v nmž
veškery obsažené skladby dostati lze v hudeb-

ním závod Mojmíra Urbánka v Praze.

Nakladatel a vydavatel Mojmír Urbánek. — Rediguje J. Boleška. — »Politika« závad tiskaský a vydavatelský v Praze.
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Prosíme zdvoile pp. pedplatitele, kteí dosud

nedostáli svým povinnostem za I. a II. tvrtletí, aby

tak uinili co nejdíve.

Administrace.

JOS. B. FOERSTER:

Gustave Charpentier.

Hudební Francie skládala po celou adu let veškeré

nadje v Julia Masseneta. On to byl, jemuž se

podailo po dlouhé pestávce dlící dva nejvtší úspchy

francouzské operní hudby a naše dny — myslím na

Oounodova »Fausta« a Thomasovu »Mignon«—
upoutati pozornost veškerého hudebního svta, ano

více, dobýti operní jevišt veškerých civilisovaných

národ.

A Jules Massenet zatím rostl. Jeho neúnavné

ruce neležely nikdy v klín
;

jakoby mu nebylo teba

odpoinku, pracoval plodný skladatel na velikých par-

titurách a kladl jednu po druhé v ruce svého nakla-

datele, jenž sotva stail tisknouti, stejn jako divadelní

editelé sotva staili vypravovati vše, co vyrostlo na

úrodných záhonech v zátiší Mendonském. Ale pes to,

že evoluce vynikajícího talentu Massenetova byla

silnou a znanou, nedosáhla pece onoho nejvtšího

vzepjetí, rozhodnou bitvu skladatel nevyhrál, poslední

velké slovo nepromluvil, velký in nevykonal.

Tu objevily se v adách dorostu nadjné hlavy,

slibné talenty vzácné inteligence — nejen hudební, —
a záhy obrátila se pozornost zejména ku dvma mlad-

ším skladatelm, kteí vyhovovali všem podmínkám,

jež dnešního dne klademe umlci majícímu nejen dále

vzdlávati zddné lány, ale zašiti plodné zrní pro úrodu

budoucnosti.

Po celou adu let zdálo se, že Reyer bude státi

v ele mladé generace skladatelské, pozdji byl to

Vincent lndy, jemuž slibována apka generála,

pedasn zesnulý Chansson, talent ist francouz-

ského espritu a elegance. Le ze všech tchto kandidát

nesmrtelnosti nevyvinul se kýžený umlec budoucnosti

a tak se stalo, že dnes jsou veškery nadje soustedny

ve dvou skladatelích mladší generace, v Alfredu Bru-

neauovi a Gustavu Charpentierovi.

O Bruneauovi a jeho díle podal jsem zde již

astji tenám »Dalibora« struné i obsáhlejší zprávy,

dnes bych jim rád pedstavil Charpentier a.

Tvoení obou práv jmenovaných umlc má
mnoho spoleného. Oba jsou žáky Massenetovými
a nabyli u svého uitele vzácné jistoty v ovládání ve-

škerých prostedk. Jejich technická dovednost je prost

obdivuhodná. Tito virtuosové orkestrální malby mají

k disposici vše, co vysplá v tomto smru naše doba

nahromadila a vytvoila. Veškeré barvy a kombinace,

veškeré effekty a odstíny, purpur plného, sytého zvuku

i lehké, prhledné tóny soumraku a dálky slouží jim

stejn. Oba jsou pátelé pokroku, novotái, oba vážní

pracovníci, tvoící v bolestech a toužící nikoliv hluboký

smysl života rozluštiti, ale vyložiti po svém zpsobu,

oba umlci svérázní.

Le Bruneau zachovává vždy jistou reservu,

skrývá se rád v masku symbolu, Charpentier jest

impulsivnjší, demokratický, bezohledný, takže nezídka

upadá v groteskní pehánní.

Oba skladatelé píší ovšem hudbu, již Taire

oznail jako hudbu výraznou (la musique expressive)

na rozdíl od zpvné (chantante). Mám za to, a tená

snad promine osobní poznámku, že jen splynutím

obou tchto smr dojdeme k cíli, k nmuž se nesou

dnes veškeré touhy.

Charpentier složil ve svém hudebním románu

»Louise« nejúspšnjší dílo zpvoherní, jímž se mže
v posledním tvrtstoletí vykázati francouzské jevišt.

Zpvohra tato provedena byla v této sezón na nko-

lika elných jevištích v Nmecku, a pijata ku prove-

dení na jiných vynikajících scénách. Pojednám o ní

pozdji. Také Charpentier skladatel písní a kom-

ponista orkestrálních prací i kantát došel zatím zaslou-

žené pozornosti. Zejména orkestrová suita » 1 1 a 1 i e

«

a » dramatická symfonie « »Osud básníkv* doka-

zují, že se objevil v Charpentierovi talent velice

pozoruhodný, umlec, jenž vidí a pozoruje svým zp-

sobem a má zárove sílu tvoivou i energii obroditi

své dojmy v umlecký in. (Pokraování.)
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eské pvecké kvartetto

do Ameriky.

Když ped rokem koncertní iditelství Mojmíra
Urbánka pevzalo zastupování eského pveckého kvar-

tetta, vru že sotva samo nadálo se tak skvlého úspchu,
s jakým dnes mžeme tenáe své seznámiti. Pánové
Mikoláš, erný, Novák a Svojsík trvají pospolu jako

kvartetto plných 9 let; o výkonech jejich v dívjších
létech, kdy vystupovali pod rznými jmény s nemalým
úspchem, nalézáme etné zprávy v krajinských listech.

Jako majitelé mohutných a krásných hlas a nejlepší

z absolvent pražské operní školy Wallersteinovy po-
sledních let pemáhají hrav veškeré obtíže technické

;

dlouhá léta spolené práce, pelivé hudební vzdlání,
jehož se všem od nejútlejšího mládí hojn dostalo,

zvlášt pak upímné osobní pátelství, jež vespolek je

víže, zaruuje v každém pípad ideální pojetí. Vše to

s dostatek ocenno bylo bhem poslední sezony všemi
kritiky pražskými i venkovskými, zejména však v po-
sledních dnech zástupci cizích jednatelství, kteí vy-

slechnuvše umlce v soukromí i na samostatném jejich

koncertu, angažovali je za skvlých podmínek k vel-

kému turné po mstech Severní Ameriky v msících
ervenci a srpnu t. r. Dle doslovného vyjádení jejich

jest C. p. kv. v pstování seriosního zpvu toho druhu
unikem a vítanou novinkou i pro cizinu. Jediné N-
mecko má nkolik stálých kvartettních sdružení, jež

pstujíce výhradn genre humoristický prosperují sice

finann výten, nemohou však a neiní nárok na
umlecké jméno.

Již skvlé úspchy Paížského odboru plzeského
Hlaholu zejm vykazovaly eské hudb jednu z cest,

kterou by se na své dráze do ciziny bráti mla. Perly,

jaké chovají vokální skladby Dvoáka, Bendla, Sme-
tany, Rozkošného, Kížkovského, Maláta, Kliky, Pally a j.,

marn hledali bychom v hudební produkci jiných ná-

rod. Vdí hudební kruhy eské mly by pi vhod-
ných píležitostech míti to na pamti. Vbec zdá se

nám, že propaganda eského umní není dosti úeln
ízena, nýbrž jen nahodile provádna. Ochotných a zp-
sobilých k tomu osob i vhodných cest našlo by se

zajisté s dostatek, není však sdružení, jež by práci tuto

organisovalo. Co vše provedl již v tomto oboru jediný

Nedbal k morálnímu i hmotnému zisku eského umní

!

Jiné, rozhodn vítzné pole vykázáno jest národní písni

eské a slovanské vbec
;
vyniká-li ím národ náš hu-

debn nad ostatní národy mimoslovanské, je to v první

ad jeho píse národní, což zejména vysoce ceniti

dlužno, nebo píse národní je majetkem celého ná-

roda, kdežto hudba jiná pstována jest jednotlivci a pro
urité vrstvy spolenosti. V tomto ohledu vykázán jest

Ces. p. kv. dležitý úkol a doufáme, že jej pi své vý-

tené zpsobilosti, neúmorné píli a velé lásce s úspchem
provede. Bohatý jejich repertoir kvartetový i sólový

obsahuje všechny význanjší skladby eské, pro tuto

cestu, ásten též v pekladech. Vedle toho pe-

liv sestaven výbr skladeb cizích, jež
vpvodníchjazycíchreprodukoványbudou.
Že i k ocenní písn národní kvartetto valn míní pi-
spti, o tom svdí, že v Chicagu a New Yorku ped-

vedeny budou národní písn všech slovanských národ
ve zvláštních koncertech. Pejeme ist umleckým
snahám mladých pvc hojn zdaru v zájmu jejich

i v zájmu eského umní, jež získalo v nich nové,
zdatné harcovníky. n.

Dopisy.
Z Brna. Na sklonku sezony mli jsme tu dva

koncerty se vzácným požitkem : Ondíkv, totiž slav-
ného Františka Ondíka a pí. Marie Ivanovny
Gorlenko-Dolinové, primadonny-altistky Petrohradské

carské opery. Výkon mistra Ondíka stál ovšem na
vrcholu umlecké dokonalosti. Housle jeho zpívaly ve
stední vt h-moll koncertu Saint-Sansova, ve Dvoá-
kov Romanci a v ajkovského »Serenade mélanco-
lique« s velostí vše posluchastvo uchvacující a tech-

nická stránka zmínného koncertu, jakož i Nešverovy
obtížné Eklogy . 10. a pidané Prumeovy Melancholie
byla obdivuhodným výkonem velkého umlce. Nejvíce

vážíme si u Frant. Ondíka umní, podati každou
skladbu v duchu skladatelovu. Nmci mluví o svých
»Beethovenspieler«, »Chopinspieler«, »Mozartspieler« atd.

Pravý, velký umlec zahraje nám Beethovena práv tak

stylov správn, jako Saint-Sansa, Mozarta jako Bacha.

A v tomto umní je práv Ondíek velikým a nemá
u nás soupee. Ondíkovi pipraveny byly obecenstvem
nadšené ovace : vnce a kvtinové dary byly výrazem
obdivu, jako boulivý, stále se optující potlesk. Na
klavíru doprovázel jej dovedný a nadaný pianista J. Fa-

mra, který Lisztovou Španlskou rhapsodií a Pabstovou
parafrasí na Ongina velmi pkného úspchu docílil.

Obma koncertistm bylo i jiné skladby pidati.' —
O pí. Gorlenko-Dolinové doetli se tenáové Dalibora

již astji. Jako všude jinde i u nás ocenno bylo

velké její pvecké umní po zásluze. Jest to zajisté jedna

z nejznamenitjších pvky jak co do hlasu, tak co

do jeho ovládání. Na jejím výkonu bylo možno stu-

dovati, jak zní dokonalý zpv, prostý všech nemístných

pívsk a jak krásn poslouchá se vzorná výslovnost,

patrná pro obecenstvo hlavn ve Smetanov Ukolé-

bavce, po esku zpívané; pvci a pvkyn mohli stu-

dovati, jak zní ton správn tvoený a jak možno docí-

liti nejvtšího úspchu i bez epidemicky rozšíeného

tremola, bez protivného makání samohlásek (dle n-
meckého zpsobu) a bez jiných rzných »okras«, na-

šimi pvci oblíbených. Kdyby jiného výsledku koncerty

pí. Dolinové v našich krajích nemly, než že by naši

pvci a pvkyn ponkud za vzor si ji brali, dosti by
se jimi docílilo. »Na shledanou !« volala Marie Iva-

novna v pípitku svém pi banket k její poct poá-
daném ; nemáme vtšího pání, než aby slova ta se

brzo splnila ve prospch našeho pveckého umní.
—vs

—

Z Budapešti. (Opera brnnského Národ-
ního divadla.) Nco nemže se p. Lacinovi upíti

:

že vzdor záplav bezcenných operet a cizích frašek,

kterými po tyi léta pestí repertoir brnnský, propa-

guje siln myšlenku dstojného divadla moravského
a že umní eskému prolamuje vítzn nové cesty.

Pokládám za nemožné, aby se všechna ta ideální
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pání, projevená nesíslnekrát v rzných anketách

a kritikách o jakémsi násilném vytvoení pímo klas-

sicky umleckého divadla moravského splnila — to

ale po ukonené olympiád p. Lacinov smle se

mže konstatovat, že jeho éra znamená pro naše di-

vadlo pokrok. Pokrok esthetický, finanní a sesil-

nní, zmohutnní celé naší divadelní ideje, znovusvo-

ení base pro delší práci. Tím trpeji doléhá na

všechny interessenty nutnost', vidt umlecky silnou

tuto korporaci, jak se z jara promní v koovnou,
dosti bídn venkovem se potloukající spolenost'. Letos

p. Lacina tuto choulostivou otázku posezonní rozluštil

výten! Kurážn vyletl do »nepístupné« ciziny a ví-

tzn prochází te stanicemi úspch a nadšení. O sta-

gion prešpurské psalo se dosti — první vtší trofej

umlecké výpravy. O Budapešti nemže se sice íci,

že by její zái poškodila — ale nevyrovná se rozhodn
co do síly úspchm Prešpurku. Hlavní vinu tu asi nese,

že se p. Lacinovi nepodailo získati vhodné budovy.

Albrecht-Mulató (71 Király utcza 111.) dívjší So-

mossy-Etablissement, kde spolenost' naše hrála, nevy-

hovuje ani nejprimitivnjším požadavkm divadelním.

Prostorné, varietní a velmi akustické hledišt opateno
je jen nepatrným místekem pro orchestr — ležícím

k tomu ješt ve stejném niveau s neamfitheatrální další

ástí hledišt. Jaké má takové zaízení následky pro do-

konalost' divadelního výkonu, leží na snad. Zpv
asto zanikal, orchestr dominoval. Rzné maarské
usuelnosti, které nejen v tomto »secessním« divadle,

ale ve všech ostatních, i v královské opee, zle ádí,

porušovaly valn dojem pedstavení. Divadelní sál,

sotva vždy z jedné tetiny, polovice obsazený (úchvatné

jarní veery trochu natrhly pání poadatelstva) šuml
po celou dobu hry hlasitou rozmluvou obecenstva,

které picházelo a odcházelo, kdy se komu líbilo, a

v kloboucích na hlavách pi piv (dokonce i uzeni-

nách ! !) sedlo. Tato nonchalance pšfské noblessy

každého o pedstavení se zajímajícího musí vskutku

urážet. O jistém druhu » nadšení <' se mže sice mluvit
— (divadlo bouilo bez pestání potleskem, tak jak to

slyšíváte v arénách, varietních hotelech) — ale ne o n-
jakém procítní umlecké krásy, pochopení, ne o onom
vnímavém nadšení, které loudívá se z tch ton do
vás. Kritiky ovšem zabírají dlouhé sloupce v novinách

a vesms pimlouvají se za provedení nkterých eských
oper v Opee královské, jmenovit »Dalibora«, vlivem

snad p. Bochníkovým, který v titulní úloze triumfoval.

O »Hubice« píše »N. P. J.«, že jsou to »dv hodiny
sladkého, poetického zanícení, obzvlášt, jsou-li hrány

a zpívány s takovým zápalem a umleckou virtuositou,

jako u našich eských hostí. « Podotýkám ješt, že nej-

více aklamováni bývají z pán p. Bochníek, který si

uvykl na obligátní vnec s maarskými národními stu-

hami a p. Pivoka ; z dam pak pí. Skálová, pí. Kurzová
a sl. Boubelova. — Pan Lacina tedy staten láme
kopí za elné postavení eského umní v cizin a za

proniknutí tchto krás do všech i nteressujících se kruh.
Pejeme mu, aby i na další své umlecké stanici,

v Spltu, tak vítzn okupoval terrain a aby pak po
návratu do Brna se stejným úspchem pracoval o po-

vznesení umlecké úrovn naší opery. Mnoho štstí a

zdaru ! ! B— la.

Z Mnichova. Mnoho interessu a oekávání vzbu-

dilo optné provozování romantické opery »Jung Hein-

rich « barona Karla von Perfalla v nové úprav. Poprvé
provedena byla opera tato roku 1885 rovnž v Mni-

chovském dvorním divadle pod jménem -Junker Heinz « ;

podruhé roku 1894. Skladatel na radu nkterých kri-

tik operu jak po prvém, tak i druhém provozování

mnil a opravoval. Zvlášt tato druhá úprava, v níž

objevila se opera poprvé 24. dubna tohoto roku, jest

siln pehlédnutá, opravená a zkrácená. Byvši díve
dosti rozvláná, jest nyní nazvána pouze »romantisches

Spiel « a na dva akty s pedehrou zkrácena. Libretto

má za podklad báj o dcei císae Corrado, jež zaní-

cena láskou k mladému šlechtici, proti vli otcov pe-
mluvila dvoany k píprav svatby. Hudba Perfallova,

autora jiných ješt se slušným úspchem pijatých oper

(Sakuntala, Raimondin, Dornroschen, Undine) jest velmi

romantická a melodická. Zpv sólový v pedehe, ženský

sbor v prvém aktu a finále posledního jsou velmi

zdailé. Inscenování obstaral peliv intendant von
Possart. Operu ídil dvorní kapelník Zumpe. Hlavní

úlohy zpívali tenor p. Watter a sl. Tvrdková.

Z Paíže. Velký interess vzbudil v nejšir-

ších vrstvách list Maeterlinckv uveejnný 13. dubna
ve Figaru a vztahující se k provozování Debussy-ovy

opery »Pelléas et Mélissande«, k níž jak známo Maeter-

linck sám napsal libretto. Obsah tohoto interessantního

dopisu jest tento: » Milý pane! editelství Komické
opery oznamuje provozování »Pelléas et Mélissandy«.

Toto provozování stane se proti mé vli, nebo pp.

Carré a Debussy neuznali nejdležitjší, nejzákonitjší

z mých práv. Rozešil bych tento spor ped soudem,
jenž nejednou, jak se zdá, prohlásil báse za majetek

básníkv, kdyby jedna obzvláštní okolnost nezmnila
situaci. Vskutku, pan Debussy, když byl nejprve se

mnou se shodoval ve volb interpretky, kterou jsem

pokládal za jedin schopnou provésti úlohu Mélissandy

dle mého pání a mé pedstavy, ped neoprávnným
odporem pana Carré-a vi této volb, poal mi upírat

právo zasahání v rozdlování úloh, zneužívaje pi tom
velice dvrného psaní, jejž jsem mu dopsal asi ped
šesti lety. K tomuto nedstojnému jednání pipojily se

ješt jiné podivné vci, jako pokus s oznámením pi-
jetí mého kusu, uveejnným pro potvrzení, že mé pro-

testy byly píliš pozd uinny. Tak dosáhli toho, že

jsem byl odlouen od svého díla. Dlali v nm libo-

volné a absurdní škrty, jež z nho uinily nesmysl

;

podrželi to, co jsem hodlal vynechati aneb správn
opraviti, jak jsem uinil v Iibrettu, jež práv vyšlo, kde

se uzí, jak text pijatý komickou operou se liší

od textu pvodního. Jedním slovem »Pelléas« jest

vskutku dílo, jež se mi úpln odcizilo, tém zproti-

vilo ; a jsa pipraven i o kontrolu svého díla, peji si,

aby jeho pád byl co nejrychlejší. Rate pijmouti,

ctný pane, ujištní plné úcty. Maurice Maeterlinck.«

Pan Carré odpovídá na to až po premiée. Librettista

v opee rozhoduje prý až na druhém míst, zvlášt

v rozdlování úloh, neb mnohdy se stává, že hudební
skladatel napíše tu neb onu úlohu pro uritou zp-
vaku. Pan Maeterlinck by však rád ml v úloze Mé-
lissandy svou cho Georgette Leblancovou, což však

on co editel opery nemže pipustiti, neb úloha lépe
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se hodí pro sl. Oardenovu, s kteroužto volbou i sám
skladatel Debussy jest úpln srozumn. —Hy.

Z Petrohradu. V úterý, 26. bezna opera

v Akváriu pedvedla Pucciniho »Tosku«. Hlavní vadou
této opery, která vykazuje nkolik zajímavých míst, jest

nesmírná šroubovanost harmonická, která místy zabíhá

až do nehudebnosti. Žádný zajisté z moderních skla-

datel nezabývá se tak rád ku p. s parallelními kvin-

tami jako Puccini. Proto nelze se diviti, že jich v »Tosce«
jest rozseto štdrou rukou — zvlášt hojn jsou slyši-

telný na poátku tetího djství. Hudebn nejkrasší jest

druhý akt. Prvý jest monotónní, tetí — jak vtipn se

vyjádil N. Solovjev — pedstavuje telefonní stanici,

kde každou chvíli se zvoní. Hlavní partii »Tosky« ped-
stavovala pí. Fingerova, » náelníka policie « hrál p. Gi-

raldoni, jenž již tuto roli v Itálii nastudoval ; hlavní

tenorová partie byla v rukách p. Apoštola. Operu, která

mla slušný úspch, dirigoval kapelník p. Vsevoložskij.

- Následujícího dne dávána v tomže divadle mladická

práce C. A. Kjujova — operetta »Syn mandarina«.

Mla dobrý úspch za dosti slušného provedení. —
28. bezna vystoupil Nikisch v komorním veeru »Me-
cklenburského kvartetta«, sehrav klavírní part v pe-
krásném triu (H-dur) Brahmsov. Návštva obecenstva

byla hojná, povzbuzená patrn interessem spatiti geniál-

ního dirigenta v úloze pianisty. Nikisch všechno oe-
kávání pevýšil, prokázav se výteným pianistou. »Me-
cklenburské kvartetto« v tomto koncert podalo ješt

pekrásn smycový kvartett ajkovského F-dur, zazá-

ivši svojí sehraností, vyrovnaným tonem, krásným
nuancováním a zdatností technickou svého ensembl.
— Podobný velký hudební interess vzbudil druhý
koncert dvorního orkestru (30. bezna). Hlavním bodem
tohoto koncertu bylo pedvedení nového klavírního

koncertu N. Nikolajeva, jejž sám skladatel za prvodu
orkestru zahrál. Dalšími interessantními novinkami bylo

Rachmaninovo »Cigánské capriccio« a » Miniaturní suita

«

V. Rebikova. Toto poslední dílo ustupuje prvým dvma
i po umleckém materiálu i po zrunosti technické.

Suita Sindingova »Episodes chevaleresques» a C. Franka

symfonická báse »Psycheja<' vyplnily ostatní ísla kon-

certu. — Schumannv »Faust« proveden byl 31. bezna
v symfonickém koncertu za ízení p. A. D. Šeremetva
pekrásn a stylov. — Téhož dne zemela zde po
dlouhé a trapné nemoci pí. Olga Eduardovna Nápravní-

ková, manželka petrohradského echa a dirigenta carské

ruské opery. Zesnulá (rozená Schróderová) byla svého

asu talentovanou ruskou operní pvkyní, jež s úspchem
debutovala roku 1864 na »Marijinském divadle« v mno-
hých kontraaltových partiích. Roku 1865 provdala se

za Eduarda Nápravníka, s nímž stále v šastném man-
želství žila. Budiž est její památce! p

Z Píbrami. Vyhovuje pání sl. redakce » Dali-

bora*, chci se pokusiti o to, abych strun podal obraz

o hudebním ruchu zdejším za uplynulou práv saisonu.

Rozpakoval jsem se pvodn uiniti tak, protože, jsa

sbormistrem pveckých spolk »Lumíra-Dobromily«,
sám jsem se života hudebního inn súastnil ; nech
však tenái, pomr zdejších znalí, posoudí, pokud
se mi podailo, býti ve píin té objektivním. Naše
letošní saisona byla nad obyej bohatá. Hned ve svém
poátku pinesla nám koncerty dvou mistr hry hou-

slové, Jar. Kociana a Em. Ondíka, kteí zavítali

k nám krátce po sob koncem íjna a poátkem listo-

padu. Psáti o nich chválu bylo by zbyteno — ob
jména jsou u nás i v cizin známa a ocenna. Krátká
doba, která mezi obma koncerty ležela, škodila sice

návštv prvního z nich, avšak nám byla velevítána,

ježto naslouchajíce tonm Kociánovým, mli jsme ješt
v živé pamti Em. Ondíka, a mohli jsme dobe
srovnávat! S Em. Ondíkem zavítal k nám pianista

Stopnický, jenž pozoruhodnou svou technikou i ohnivým
temperamentem vzbudil opravdové nadšení; setrvá-Ii

na dráze zapoaté, kyne mu zajisté budoucnost slavná.

— Další ti veery meškala mezi námi eská Filhar-

monie, a to jeden veer v prosinci (14.), dva veery
v únoru (22. a 23.). Její vystoupení bylo u nás, jako

v každém hudby milovném venkovském mst, událostí

prvého ádu a zvlášt vystoupení prvé bylo všemi smry
šastné. Vybraný program a vzorné jeho provedení
zstavily vzpomínku nejkrásnjší. Bohužel nelze totéž

íci o vystoupení únorovém, jehož program našim
potebám a páním nevyhovoval. Chce-li a má-li es.
Filharmonie po našem venkov psobiti požehnan a

úspšn, jak si toho z té duše pejeme, pak teba se-

stavení program vnovati všemožnou píli a bedlivost.

Koncert es. Filharmonie jest pro venkov svátkem —
nechceme slyšeti nieho, co by naši slavnostní chvíli

kazilo ! Chceme od es. Filharmonie slyšeti pedvedeny
skladby, které by obecenstvo naše jinak slyšeti nemohlo,
protestujeme však proti skladbám, které jsou na reper-

toiru každé vojenské kapely! Filharmonie zahraje je

ovšem znan dokonaleji — avšak jest zde proto, aby
mila síly své s vojenskou kapelou? eská Filharmonie

nech chápe svj úkol na venkov vážn a nikoli

lehkomysln
;

hraje-Ii v Praze pi koncertech Žofínských

a pod. pro zábavu obecenstva, hraje na venkov pro

jeho pouení a vzdlání. Toho a jest si Filhar-

monie vdoma — a potom bude vždy všude vítána

s otevenou náruí. Pi druhém (únorovém) vystoupení

však nejen volba programu, než také provedení nás

neuspokojilo. Jednak jakási ležérnost provedení, hlavn
však i pímé chyby v rzných nástrojích (nejvíce zna-

telné v Smetanov symfon. básni »Z eských luh a

háj«) rušily nám znan požitek — nehled k nepo-

chopitelným nkde tempm, jež pílišnou svou poma-
lostí místy až stíraly ráz skladby (na p. ve Scherzu

Dvoákovy D-dur symfonie). Druhého veera provedeno
Filharmonií za spoluúinkování chrámového sboru

zdejšího ízením p. B. Fidlera, ed. kru, Dvoákovo
Stabat mater. Náhodou nemohl jsem se koncertu toho

súastniti ; z kompetentní strany slyšel jsem však, že

sbor, a neetný, shostil se své úlohy velmi estn,
rovnž sólisté dle svých sil podali, co možno jim bylo,

avšak orchestr sklamal oekávání, nejsa k veeru tomu
vbec pipraven. Ponechávám uvážení povolaných i-
nitel, je-li zpsob, vi obecenstvu venkovskému vy-

stupovati správným a es. Filharmonie dstojným.
Výtky tyto pronáším nerad, nebo jsem pítelem a

ctitelem Filharmonie — však práv proto nesmím
smleti, co se Filharmonii vytýká, a co platnému a

plnému jejímu psobení na našem venkov pro bu-

doucnost by vaditi mohlo — naším páním pak jest,

aby psobila všude k prospchu a sláv eské hudby,
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aby probouzela a povzbuzovala ! Promluviv o hostech,

obracím se nyní k domácím výkonm. Tu ovšem
v pední ad musím se vysloviti o innosti našich

pveckých spolk. Za minulou práv saisonu vykazují

veejné výkony íyry, a to dva ádné koncerty, jeden

veer humoristický a koncertní zábavu ve prospch
obtí dlního neštstí Mosteckého. Všecky koncerty

i zábavy našich pveckých spolk, ani humoristický

veer nevyjímaje, vyznaují se pelivou volbou pro-

gramu ; ni jediná skladba, nemající hudební ceny, ne-

objeví se na programech výkon tch, jež obsahují

tém výhradn novinky eské hudební literatury. Jako
píklady uvádím pouze Novákovu »Nešasnou vojnu «,

Chválovy »Trojzpvy pro žen. hlasy <, Vendlerovu

» Kytici písní Troubských«, Dvoákv » Slavnostní zpv«,
Sukovu » Stasu arodjnici «, téhož » Sbory pro žen.

hlasy« a j. Rukopisnou novinkou bylo v posledním

koncert (19. dubna) . 2. z cyklu »Jarní nálady « od
mladého skladatele Bet. Šastného, psobícího pi hu-

dební škole Žeroíínov v Olomouci ;
dvojzpv pro

žen. hlasy (provedený sborem) jest práce velmi zdailá,

na niž upozorujeme povolané kruhy. Propracování

hudební, zpvnost, hlavn však znamenit vystižená

nálada jsou hlavními pednostmi nejen pedvedené,
nýbrž i ostatních dvou skladeb ; bylo by si páti, aby
celý cyklus brzo nalezl nakladatele, a stal se tak pí-

stupným našim pvcm. — Ve píin provedení

skladeb vokálních dosvduji dle pravdy, že Píbramský
pvecký sbor, jehož ady v této saison se potšiteln
rozšíily, podjímá se studia skladeb s opravdovou pílí

a svdomitostí. Správná intonace a pesná vokalisace,

hlavn však pozornost ke všem pokynm dirigentovým

jsou jeho vynikajícími vlastnostmi. Sbor nevymyká se

žádné práci, i sebe obtížnjší, a snaží se upímn, aby
výkony jeho za daných pomr byly co nejlepší —
zajisté to snaha vší chvály a uznání hodná. Kéž jen

vytrvají a neochabnou ! Uplynulá práv saisona pinesla

nám ješt dv dležité pro náš hudební život události

;

usídlil se totiž u nás býv. len Varšavské opery p. Jos.

Chmelenský, virtuos na violoncello, jenž také svou

hudební školu si zaídil, dále pak ustanoven hornické

kapele nový kapelník, p. R. Ritter. P. Chmelenský jest

pravý, myslící a cítící hudebník, jenž nástroj svj na-

prosto ovládá. O tom pesvdili jsme se již díve pi
komorních íslech, hlavn pi lednovém provedení

Chválova » Klavírního tria « (housle p. H. Svoboda,
klavír dr. Theurer), nejnovji pak pi dubnovém kon-

cert pv. spolk, kdy vystoupil jako sólista. V hudební

organisaci našeho malého kroužku jest initelem vítaným

svým umním i svou ochotou
; pro náš hudební život

znamená píchod jeho mnoho — oživil a umožnil
opt hudbu komorní, jež delší dobu ležela ladem. —
Jmenování nového kapelníka pro hornickou kapelu,

v posledním ase již velmi zanedbanou, jest pro Píbram
rovnž událostí hudebn významnou. Nový kapelník

p. Ritter, jenž ped tím v téže funkci psobil pi hut-

nické kapele na Dobíši, chopil se hned z poátku
své úlohy energicky, a dodlal se pozoruhodných
úspch ve píin hudební discipliny svého orkestru.

Pomry, za kterých pevzal ízení kapely, byly tak

mimoádné, že zdržujeme se úhrnného úsudku, tím

spíše, že p. kapelník sám, nastupuje svj úad, pronesl,

že díve než za rok nebude moci na veejnost vystou-

piti tak, jak by si sám pál. Zdar naší hudby vyžaduje,

aby pracoval s kapelou svou úspšn
; úkoly jeho

i hornické kapely jsou veliké. Rozhodn jsou úkoly ty

jiné, než úkoly vojenských kapel, a proto jest nutno,

aby i prostedky, zejména volba programu, byla pod-

statn jiná než tam. Kéž má p. kapelník v píin té

šastnou, nepedpojatou a energickou ruku ! Kéž po-

chvala, i sebe hlunjší, za skladby mén cenné není

mu závadou, aby postupn a dsledn obohacoval svj
repertoir jen skladbami vynikajícími vnitní hudební

hodnotou! Mám pipojiti ješt nco o obecenstvu?

Ml bych — avšak tu snad bych pekroil meze své

zprávy, snad bych psal o našem obecenstvu malo-

mstském — a snad i velkomstském — vbec, a nikoli

jen o našem Píbramském. Máme vbec v echách
obecenstvo, které by naslouchalo vážné, cenné hudb
radji, než vídeskému valíku neb íznému pochodu?
Máme obecenstvo, jež by dávalo zábav koncertní,

by i sebe vybranjší a sebe svdomitji provedené,

pednost ped zábavou lehkou, humoristickou neb ped
zábavou, poskytující hojnou pastvu oím, nekladoucí

však žádných požadavk na innost myšlenkovou. Snad
máme jednotlivce — ale gros obecenstva nemáme ; to

jde za jinými cíly. Jaká kyne tu naší eské hudb
budoucnost? Jak dalece zasluhujeme názvu hudebního
národa, jejž si tak rádi a asto pikládáme?

Dr. Jos. Theurer.

Z ^7ídn. Dlouhé mé mlení omluvte chtiravostí,

která mn delší as zbraovala oddati se jakékoli práci.

Neopomenu na píšt — a picházíme do > mrtvé

saisony«, o všech dležitých událostech Vás zpraviti.

— V blízké letní saison ve zdejších > Benátkách '<

chystá se pekvapení pátelm hudby. Po zpsobu
jiných velkých mst zízen zde bude orchestr ítající

110 hudebník, který za etné úasti sólist uspoádá
adu populárních a klasických koncert, oper, operet,

valíkových a jiných veer. Vynikající dirigenti z ce-

lého Rakouska súastní se tchto hudebních slavností.

editelství » Karlova divadla « obnovilo pro píští saisonu

smlouvu s kapelníky AI. ze Zemlinských a Artušem
Bodanským. První odejel do Drážan, aby uinil pí-
pravy k pohostinským hrám ensembl » Karlova divadla

«

v » Centrálním divadle «. — V hudebních kruzích zdejších

patrný zájem vzbuzuje chystaná nová publikace, snad

svého druhu v hudební literatue, zvlášt paedagogické,

ojedinlá. Jsou to »Základové methody Lesche-
tizkého«. Dílo autorisované samotným Leschetizkým

vyjde z péra známé asistentky mistrovy Malvíny Brée-ovy.

Zvláštní ceny nabývá publikace tím, že ruka Lesche-

tizkého zvnna tu bude v 46 fotografických snímcích *).

— Posledního dubna vystoupila ze svazku dvor. opery,

jemuž tém tyi leta náležela, slena Lotha Kus mí-
ová. Mladá umlkyn uchýlí se, jak jsem zvdl,
do soukromí. — tvrtý koncert Alice Barbi, ba-

ronky Wolff-Stromersee-o vy, byl jako vždy d-
kazem, jaké neztenené oblib se velká tato umlkyn
tší. Peplnný sál, nadšené obecenstvo, záplava rží
a vavín, vše jako pi minulých koncertech. Program
zahájila vlašskými zpvy. Jak krásn slavnostní byla

tato ouvertura, tak pece nutno uznati, že nejmohutnjší,

nejmilejší a nejhlubší bylo to, co podala v písni n-
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mecké. Nkolika pídavky, až do shasnutí svtla, ukonila

umlkyn nadšení plný veer. Dvorní zpvaka,
Helena Kurzová, pozvána byla k letošním Wagne-
rovým hrám do Bayreuthu, odekla však, odvodujíc
toto odmítnutí tím, že prázdnin používá k svému zota-

vení. Zdejší listy zaznamenávají tuto zprávu s patrnou

radostí. H.

Zprávy spolkové.

Zpváky spolek „Jilahol" v Plzni byl vídeským
komitétem pro vystavení národního domu ve Vídni vyzván,

aby spoluúinkoval pi slavnostech ve dnech 17. a 18. kvtna
tímto družstvem ve Vídni poádaných. » Hlahol* milerád
vyzvání tomuto vyhovl a slíbil své spoluúinkování. Tím
naskytuje se mu optn píležitost, aby svoji vysplost a

dovednost v pednesu zpvu sborového, kterou již tak asto
uplatnil a obdiv znalc vzbudil, i ve Vídni reprodukoval.
Komitét ve svém provolání píše: »Plze ve Vidni!« Zp-
vácký spolek »Hlahol« z Plzn provede dne 17. kvtna t. r.

v místnostech ^Spolenosti pátel hudby* (I. .okres

Giselastrasse) velký koncert. Pro nás vídeské echy
jest vyznamenáním, že spolek »Hlahol«, jenž patí k nej-

lepším zpváckým spolkm v království eském, poctí svou
návštvou krajany vídeské. Výkony »Hlaholu« jsou daleko
více než produkce obyejných zpváckých spolk, jsou to

výkony v pravd umlecké, požívající ode dávna zaslouže-

ného renommé a programy »Hlaholu« dosvdují vzornou
péi o dobrý eský zpv«. Dále iní se zmínka o editeli

»Hlaholu« p. N. Kubátovi, který prý dovedl organisaci

pveckou na takovou výši, že mže vstoupiti v zápas i na
kolbišti svtovém, což dokázal pi mezinárodních pveckých
závodech v Bruselu a v Paíži, kde dobyl se svým odborem
prvních cen a eské písni zjednal est, slávu a uznání jino-

národních pvc. Jemu se podailo i po vystoupení »paíž-
ského odboru«, z mateského spolku pivésti » Hlahol* v krát-

kém ase na vysoký stupe dokonalosti. Na konec pak se

uvádí: »Našemu vídeskému obecenstvu bude koncert »Hla-
holu« zajisté vítanou píležitostí, užiti rozkoše krásného es-
kého zpvu. Program koncertu je tak peliv sestaven, že
uspokojí naše vídeské pvce a milovníky zpvu v míe nej-

hojnší. V nedli 18. kvtna bude na poest našich milých
hostí spolený obd v místnostech »eské Besedy«. Týž den
odpoledne bude poádán za spoluúinkování plzeského »Hla-
holu velká zahradní slavnost v rozsáhlých místnostech her-

nalského pivovaru. Program akademie dne 17. kvtna: Palla:

»Má láska«. Musil: a) »Bože, Bože, o mám robit?*, b) »Eše
sa raz«. Smetana: »Píse na moi«. J. B. Foerster: »Orá«.
Palla: »Ceské tance«, II. ada. „ Zahradní slavnost dne 18.

kvtna: Vendler: »Modlitba na ípu*. Smetana: »Rolnická«.
Picka: »Nešastný tverlístek« v Knittl: »Lovecká«. Kubát:
a) »Ješt jen dále poj«, b) »ím srdce, ím jsi zhešilo*.
Saint Sans : »Ped bojem«.

yi. sjezd „"První eské pvecké a hudební župy",
sdružení 30ti jednot na severo-východ království, koná se
na oslavu 40tiletého jubilea zpv. spolku »Branislav« v Ji-

lemnici dne 20. ervence 1902. Pi koncert.provedeny budou
skladby: Vlasti. Muž. sb. Tovaovského. (Župa). Byli jsme
a budem. Muž. sbor Vendlera. (Župa). Ply mé Labe! Muž.
sbor Opoenského. (»Branislav«). O hory, hory! Muž. sbor
Lva. (Župa). Zpv vil nad vodami. Dám. sbor s prv. orch.
od Bendla. (»Víla« z Jilemnice). Má láska. Dám. sbor od
Pauknera. (Župa). Zpvy lidy eského. II. smíš. sbor s prv.
orchestrálním od Maláta. .(Župa). Pod starým praporem.
Smíš. sbor. B. Vendlera. (Župa). Pedveer sjezdu koná se
valná schze župy; po sjezde poádá O. K. . T. na poctu
sjezdu výlet na Krkonoše. Protektorem sjezdu je J. O. Jan
hrab Harrach.

K jubileu „Zpváckého spolku slovanského" ve
^ídni. (Dokonení.) Nkdejší námstek starosty Rad. Pukl
stojí po dlouhá léta v popedí podprného spolku akad.
slovinských. Bývalý starosta dr. Mrko jest po celou adu

let již prvním inovníkem jihoslovanského klubu. Žet spolek

vždy a všude, kde toho poteba se ukázala, nelenil, aby
pispl hivnou svojí k umírnuí bídy v tch i onch
krajích slovanských zavládnuvší, anebo ku podpoe kullurel-

ních poteb slávských na Dunaji, toho nejlepším zajisté

jsou dokladem tato data:

R. 1866 uspoádal spolek spolen s 19. zpv. spolky

vídeskými dvakráte ve velké dvoran cis. jízdárny velkou

akademii na prospch ranných ve válce vojínv, jejíž výnos
obnášel pes 40.000 korun. R. 1869 poádal »besedu* ve

prospch srbské školy ve Vídni. Téhož roku v emu odbý-

vána velká zahradní slavnost u »Zobla« ve prospch eské
prmyslové školy. R. 1871 podobná slavnost poádána ve

prospch eských škol ve Vídni. V íjnu 1872 odbývala se

»beseda« u »Schwendra* ve prospch založeného tehdá "Ko-

menského.* V ervenci 1873 podobná zábava za tímže úelem
v místnostech »Zobelových.« R. 1878 koncertováno v »Za-

hradnické spolenosti* ve prospch rodin záložníkv do
zbraní povolaných. V r. 1880 odbývána velká »beseda_« ve

prospch Istriáncv nouzí trpících. V r. 1881 uspoádal
spolek »besedu« ve prospch požárem znieného »Národního

divadla* v Praze, jež vynesla více jak 2000 korun. R. 1881

zpíváno ve prospch chorvátv zemtesením tžkým posti-

žených. R. 1894 poádána zvláštní slavnost Tovaovského,
jejížto istý výnos (pes 600 kor.) vnován vdov Tovaov-
ského a dcei Smetanov. R. 1895 výnos Šafaíkovy slavnosti

pipadl Slovincm zemtesením postiženým.

Z toho vidno, že i po stránce této spolek vždy zdárnou
innost rozvíjel.

Tak znenáhla uplynulo plných tyicet let ! Byly v ase
tom doby pro spolek a rozkvt jeho jak píznivé, tak i nkdy
doby zpíma bouné, ba kritické, takže bylo již pochyby,
zda spolek se udrži. Avšak pes všeliké takovéto kritické

pechodné doby houževnatou vytrvalostí i nezdolnou energií

jednotlivcv, jimžto nadšení pro vc nikdy se nebylo nedo-
stávalo, podailo se vždy šastn uhájiti ohroženou spolku

existenci i vésti jej poznovu k vzletným cílm, zakladateli

jeho jemu vyteným.

rty tyto sporé doplnny jen butež ješt uvedením
jmen onch pedních fukcioná spolku, již si byli smrem
tím zvláštních zásluh dobyli. Starosty v minulém tyiceti-
letí byli: dr. Dvoáek 1862—1865, prof. Svoboda 1865, Zd.

hrab Kolovrat-Krakovský 1866, A. J. Kalandra 1867, Tomáš
Srpek 1868—1874, dr. Jan Lenoch 1875—1887, L. Bouchal
1888—1896, dr. Mrko 1897—1898, dr. J. Drozda 1899—1902.
Sbormistry: Arn. Fórchtgott-Tovaovský 1862—1874,
A. A. Buchta 1875—1893, Th. Kretschmann 1894, C. Hynais
1894, Mat. Hubad 1895-1897, Jar. Herrle 1898-1899, Ad.
Mišek 1900—1902. Jednatelé: Em. Veselý 1862—1865, Fr.

Ptáovský 1866—1870, Bart. Tho 1871, dr. St. Kostlivý 1872,

dr. Fr. Vepek 1873, dr. J. Drozda 1874—1887, J. Stiebler

1888, j. Spáil 1889—1890, Fr. Tomši 1891, Ant. Stejskal

1892, P. Miloslavjevi 1893, Jan Spáil 1894—1895, P. Jan-

novi 1896, J. Zenkl 1896—1898, AI. Mloch 1899—1901, Boh.
Novák 1901, K. Schlegl 1902.

»Zpvácký spolek slovanský* dospl vku mužného,
kdy zajisté právem nadíti se jest do nho innosti obsáhlé
a co možná intensivní. Aby poctivá vle, mladistvé nadšení
i železná káze i nadále ve spolku tom ctihodném nevy-
hasly a vedly jej k novým úspchm trvalým, tof zajisté

páním nás všech nejvelejším

!

Jfudební pehled "Prahy a venkova.

"Domažlice. Koncert zpv. spolku »erchovan« dne
3. kvtna.. Dirig. V. Flégl. Poad : Flégl : Heslo a Praus

:

Chorál ech, muž. .sb. Rode : Koncert . 7. pro housle

(p. Kotva). Jindich : eská píse, smíš. sb. Dvoák : Finále
z klav. kvintetta op. 81. (pp. Ninger,. Skalických, Procházka
a dr. Rubeš). Halevy: Romanze z »Židovky « a Mayerbeer:
Cavatina z op. »Robert ábel« (pí. Šnáblová). Procházka:
Romanze a Slavnostní výjev pro cello (p. Dr. Rubeš). Malát

:

Našim ženám, žen. sb. s prv. klav. Allard : Concertino pro
housle (p. Kotva). Dvoák : Eja mater ze »Stabat mater*,
smíš. sb. s prv. klav. Klavírní doprovod : pí. Krátká, a p.

Ninger.
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Kostelec n. Oi. Koncertní akademie ve prospch
chudých studujících dne 4. kvtna. Dirig. prof. F. Vacek a

J. V. Klíma. Poad: Mozart: Serenada, smy. orch. Dvoák :

Slavnostní zpv, smíš. sb. s prv. klav. 4. r. Dvoák: Písn
pí. M. Seykorová). Dvoák : z »Poetických nálad pro klav.

p. prof. Doležil). Dvoák : z cyklu »V pírod«, smíš. sbory.

Dvoák: Malikosti pro 2. housle, cello a harm. Dvoák:
»Zal«, a »Hostina«. muž. sb. (zpv. sp. »Orlice«). Golter-

mann: Koncert pro cello (p. prof. Vacek). Dvoák: z cyklu

»V pírod*, smíš. sb. Gillet: Dtská hlídka, smy. orch.

Klavírní doprovod pp. prof. Doležil, Klíma a Prošek.
Olomouc. Koncert ve prospch podpr. fondu es.

gymnasia dne 4. kvtna. Dirig. prof. Navrátil. Poad : Haydn

:

Rakouská hymna, smíš. sb. Smetana: Rolnická, muž. sb.

Nápravník: eské perly, pro piano. Novák: Nesasná vojna,

ballada pro smíš. sbor s prv. klav. 4. r. a harm. Swendsen

:

Romance pro housle s pi v. a Bach : Praeludium pro housle
sólové. Gounod : Gallia, smíš. sb. s prv. klav. a harm.
Handl : Largo pro housle, smy. orch. klav., a harm. Dvoák

:

Slovanský tanec . 6., smy. orch., klav. a harm. Fibich : Jarní

romance, smíš. sb. s prv. klav. a harm.
bipník. Koncerty ve prospch chudých studujících

vyjšší reálky ve dnech 3. a 4. kvtna. Proveden Drahlovského
»Zalm 95. « pro sola, smíš. sb. a velký orch. Sola zpívali:

pí. Teliková-Kniessová, sl. Bartoníková a pp. Podbradský,
a Dr. Havránek. Sbor a orch. žáci realky a ochotníci. Dirig.

p. Hlobil.

"Podbrady. Koncert obou zpváckých spolk dne
20. dubna poádaný ml skvlý prbh. Za ízení osvde-
ného sbormistra p. T. Hoffmana, id. kru, zpívány Vendle-
rovy sbory: »Pod starým praporem«, »Veernice«, »Pe-
háky«, »Celoroní výživa« s náležitým pochopením. Dále
provedeny: Malátv krásný ženský sbor »Našim ženám* a

Lvv sbor »Vlašfoviky«, jež doznaly hluné pochvaly. Só-
listou veera byl p. Jindich Feld, nadjný žák prof. St. Su-
chého, jenž jest mladému, sympatickému svému žáku zna-

menitým vdcem. Bouliv byl zejména vyvoláván po Wie-
niavského fantasii »Faust«. Mimo to sehrál s úplným zdarem
Wieuxtempsovu »Balladu a Polonézu« a Ševíkv tanec
. 2. Závrek koncertu tvoila ouvertura k op. "Kouzelná
flétna* od Mozarta, již provedl s vervou ilý hudební odbor.
Prvod na klavír pi íslech houslových obstaral diskrétn
id. p. Hoffman. a—a.

Slaný. Koncert zpv. sp. »Dalibor« dne 27. dubna.
Dirig. K. Manšingr a AI. Vymetal. Poad : Rubli : Vlasti má,
muž. sb. Wagner: Pedehra k III. jedn. »Lohengrina«, orch.

Dvoák: Hymnus, smíš. sb. s prv. klav. a harm. Malát:
Tanení rej, orch. Bendi: Pomsta vil, žen. sb. se soli (sl.

Vernerová a Stauchová) s prv. klav. Dvoák: Slovanské
tance, orch. Klavírní a harm. doprovod : sl. Koubková a p.

Vymetal.
Vsetín. Koncert Fr. Ondíka dne 3. kvtna. Spolu-

úinkuje pianista J. Famra. Poad : Ernst : Koncert Fis moll.

Suk: Suita pro klavír, op. 21. Ondíek: Notturno, a Wie-
niawski: Tarantella. Káan: Fantasie na motivy Smetanova
cyklu »Má vlast« • pro klavír. Lubin : Septett z »Lucie« pro
housle sólové. Paganini: Fantasie »Mojžíš na strun G.

Jednota eskoslovanských editel kr, ka-

pelník, varhaník a majitel hudebních škol.

(Za redakci této rubriky odpovídá B. Kašpar.)

Schze výboru v Kolín 28. m. m. byla dosti
slab navštívena, což ale pi povolání našem a rozptýlenosti
naší nelze piítati jen lenm. Dva, ti dny ped schzí
mnohý len výboru odhodlán jest na schzi jeti, a náhle
pijde neodkladná funkce, a pi schzi mže býti tena jen
odvodnná omluva jeho, an nebylo více asu k povolání
náhradníka. Radno jest proto, aby v pípadech pochybných
dorozumli se s pedsedou, aby zavolal náhradníka. Lépe
jest, bude-li o jednoho lena více, než aby snad se stalo, že
by pio nedostatený poet pítomných nebyla schze schopna
usnášení, a obf na penzích, ase i pohodlí pítomnými
pinesená byla marnou. — Vzdor tomu však, že pítomen
byl pouze k usnášení nutný poet pítomných (8), nebylo
posud schze tak ilé a zajímavé. Schzi ídil místopedseda
kol. J. Kovanda. Jednatel ve zpráv své referuje o bžných

pracích výboru, mimo jiné též stžuje si na ty kollegy, kteí
požádáni byvše o sdlení ísla a data legitimace ani na
optné vyzvání v »Daliboru« neodpovdli. I v tomto období
uinny kroky u nkolika farních a patronátních úad, aby
systemisována byla místa samostatných iditel kru. Kon-
diní odbor dochází stále vtší pozornosti u len i nelen
a také žádosti o rzné informace jsou stále etnjší. Pp. po-
slancm podána žádost, aby vhodným zpsobem na íšské
rad zakroili, by iditelé kru, varhaníci a kapelníci výslovn
byli uvedeni v zákon pensijním pro soukromé úedníky.
Také požádán p. posl. Beznovský, aby interpeloval ministra

vnitra pro udlení povolení okres, hejtmanstvím k zaízení

kapely na vysvdení z hudby od obecního starosty na
vsi. Ku konci zprávy své sdluje, že dochází množství do-

taz od len, jak mnoho dluhují na píspvcích a zápisném,
dokládaje, že zajisté zodpovdní dotaz tch je povinností

výboru a žádá kol. pokladníka, aby ochotn tak inil, nebo
jinak stesky jeho na nepoádné placení nkterých len spa-

daly by na vrub jeho. Zpráva pokladní vykazuje od poslední

schze : píjmu 358 K 58 h a vydání 77 K 22 h. Když po
provedené revisi konstatovali pehlížitelé út kol. Bušek a

Zýka, že shledali vše v úplném poádku, pijat byl návrh kol.

Procházky, aby jmní Jednoty uloženo bylo v nkolika mst-
ských spoitelnách, ponvadž v takových ruí obce za veškery

vklady neobmezen. Vysvtlení jednatele, pro nebyly zakou-

peny státní papíry, uznáno úpln správným a schváleno. —
Návrh ádu podprného fondu, jednatelem sestavený na zá-

klad tom, aby každý ml úplnou jistotu vklad svých, jako

úspor v opatrování Jednoty uložených i aby zabezpeeni
byli lenové dbalí a svdomití vi nkolika neplatmž schválen

jednohlasn a bude uveejnn v rubrice této. — Živou de-

batu vyvolal návrh kol. Holuba a soudr., jíž súastnili se

zejména kol. Vymetal, Bušek, Kubínek, Vejda a Kašpar,

i jako hosté pítomní kollegové Kmoch a J. Hoffmann. Z ná-

vrhu schváleny dva body (ze ty) a sice: 1. aby udílení

koncessí nebylo závislým od dobrozdání jednotlivce, zvlášt
když tento ani není mocen jazyka, v nmž žádosti jsou po-

dávány, a 2. aby vyuování hudb (ne zpvu) na mšan-
ských školách bylo zrušeno. Usnešeno též dopsati v té pí-
in zemské školní rad. Každý soudný a vci znalý lovk
zajisté schválí krok tento již z dvod umleckých a paeda-
gogických. V odst. 6. poadu pedítá jednatel dopisy kol.

Kadleka a erného ke schzi pro odstavec tento zaslané

a svj návrh zákona, »jímž upravují se právní pomry iditel
kr, varhaník, kapelník a urují se pravidla pi zizování
škol hudebních.« Také tento návrh bude zde uveejnn, aby
kollegové-interessenti radou k doplnní neb oprav pispn'
mohli. Pak hned podniknuty budou potebné kroky, aby
návrh ten stal se skutkem. Pijati dva lenové skutení a dva
pispívající. — Píští schze bude v srpnu v pedveer valné

hromady v Praze. — Kol. Vymetal referuje podrobn, jak

daleko pokroily práce se zaízením odboru skladatelského

a sdluje zajímavé informace spisovatele p. Štecha, místo-

pedsedy »Máje«. O vci rozvinula se debata a kol. Vymetal
poven vypiacovati a valné hromad pedložití potebné
návrhy. Jednatel žádá, aby knihy bývalé, s námi slouené
Jednoty iditel hudebních škol ješt ped valnou hromadou
byly pedány a poslední schzí pejaty.

* * *

Kol. Vojtch íhovský jednohlasným usnesením obec-
ního zastupitelstva v Chrudimi jmenován varhaníkem tamtéž.

Mžeme obma stranám jen blahopáti.

eská hudba v cizin.

Dvoák: »Holoubek« v symfonickém koncertu norim-
berského filharmonického orchestru (Bruch), a v 1. koncertu
filharmonického spolku ve Fúrthu. — Houslový koncert

v koncert konservatoe dne 25. dubna v Lipsku. — Symfonie
»Z nového svta« v 6. a Ouvertura »Karneval« v 11. kon-
cert mstského orchestru (Ochs) v Bielefeldu. — Koncert
pro cello v 10. abon. koncertu hud. spolenosti (Hegar) v Cu-
rychu. — Klavírní kvartett Es dur v 3. kom. veeru kvartetta

Kleemannova v Gee, a v kom. veeru Herrmannov v New-
Yorku.

í



166

Suk: Suita pro klavír op. 21. v koncertech Johna
Percy-ho v New-Yorku, Chicagu, levelandu, San Františku
a Bostonu. »New- York Herald< píše: -Mladý umlec
seznámil nás s tyvtou suitou rakouského umlce Josefa
Suka, který tím asem psobí jako len eského kvartetta.
Skladba, jíž neschází mladistvého ohn a vtipu, zaujala od
prvního k poslednímu taktu a representovala Suka jako skla-
datele mocné individuality a vzácného talentu.

«

»S a n FranciscovEening Post« píše : »Pednesem
uchyátné skladby Sukovy, »Suity« dodlal se pan Percy nej-
vtšího úspchu, jejž jsme pozorovali v této saison. Skladba
.vyznamenává se vzácnou melodickou ušlechtilostí, jež zvlášt
zraí se v pvabuplném »menuettu«. Obecenstvo vyžádalo
si dvojí jeho opakování.«

Rzné zprávy.
* Zajímavou a praktickou knížku »Katalog orchestrálních

skladeb« vydala firma Novello & Co. v Londýn. Knížka,
uspoádaná A. Rosenkranzem, obsahuje systematicky sesta-

vený seznam orchestrové literatury skoro všech národ od
r. 1651 až po nynjší dobu. Díla jsou seazena dle odbor.
Operní fantasie, smsi a tance nejsou v seznam pojmuty.
Následující tabulka oznauje, v jakém pomru jsou rzné
národnosti zastoupeny:

Zem Skladatel

Poet

dl

Ouvertury

Symfonie

Koncertní

skladby

Menší

díla

Pochody
Smyc.

hudba

Amerika . . 13 41 4 4 18 0 11 4
Anglie . . . 89 251 62 12 84 31 46 16
Belgie . . 41 87 19 5 42 6 7 8
Cechy . . 51 148 34 30 50 6 12 16
Dánsko . . 27 85 15 21 34 2 3 10
Finsko . . 2 5 0 1 4 0 0 0
Francie . . 256 1242 226 55 489 196 112 164
Holandsko . 20 50 10 7 20 2 1 10
Itálie . . . 69 185 88 5 38 14 7 33
Nmecko 649 2324 725 385 484 133 227 370
Norvéžsko . 10 45 2 6 22 3 2 10
Polsko . . 18 27 8 1 9 5 2 2
Rusko . . . 53 322 43 33 176 16 12 42
Švédsko . . 6 16 2 2 10 0 1 1

Švýcary . . 8 39 9 11 10 0 5 4
Španly . . 6 8 0 0 2 3 0 3
Uhry . . . 19 137 25 10 50 17 19 16

1337 5012 1272 588 1542 434 467 709

* Slena Antonie Salášková, žákyn Karla ze Slavkov-
ských, složila státní zkoušku ze hry klavírní, jakož i z har-

monie a djin hudebních s chvalitebným prospchem, a jest

oprávnna vyuovati ve he na klavír.

* Skladatel Robert Robitschek, kapelník dvorního divadla
v Rudolfstadt, žák mistra Dvoáka, zasnoubil se se sl. Elsou
v. Borries v Elberswaldu.

* Žákyn prof. Ševíka Isabela a Eldrede Wattsovy,
vystoupily 27. dubna poprvé ped Drážanské publikum
s velkým úspchem. Mladistvé umlkyn hrály první vtu
velkého koncertu pro dvoje housle od C. Hoffmanna, a Duo
pro dvoje housle od Sarasata. Vedle toho pednesla slena
Eldrede Wattsova Svendsenova Romanci a Haliv-Popperv
Tanec vil. V koncert spoluúinkoval náš krajan, dvorní

operní pvec Bedich Plaške, absolvent pražské konservatoe
z tídy sl. z Doetscher, jehož krásný hlas a vkusný pednes
vynikl v nkolika písních a balladách drážanského sklada-

tele R. Wistinghausena.

* Alois Muzikant, krajan náš, první sólový cellista

carské dvorní kapely v Petrohrad a hudební skladatel, vy-

znamenán byl pi nedávném svém koncertu emírem buchar-
ským stíbrnou hvzdou.

* V Paíži zaaly dne 5. kvtna slavnostní hry Wagne-
rovy, k nímž pinesly nkteré listy zajímavé podrobnosti.

K operám >Soumrak Boh«, jež dávána bude ve Francii po-

prvé, a »Tristan a Isolda« odbývalo se 34 zkoušek. Divadlo

Chateau d'Eau k pedstavením tmto je zvlášt upraveno.

Orchestr bude po zpsobu Bayreutském a Mnichovském
úpln zakryt, ke kterémuž úelu musily býti první ady se-

dadel v parketu odstranny. Také na elektrické osvtlovací

machinerii pedsevzaty zmny, jež dovolují svtlu mniti se

ponenáhlu, bez náhlých pechod. Dekorace poízeny malíem
Moissonem. Pidržel se vzoru bayreutského, aniž však byl

by otrocky kopíroval. Opona rozevírán' se bude ze stedu na

dv strany. Orchestr sestává z 90 hudebník. V pedstave-

ních úinkují pouze vynikající umlci, a vtšina úloh jest

nkolikráte obsazena. editel Schultz slibuje si velmi mnoho
od tchto her. Nedávno vyjádil se k zástupci jistého den-

níku : »Doufáme, že práv poínající Wagnerovy slavnostní

hry stanou se francouzským Bayreuthem, jak si jej Wagner
pedstavoval. Ze nám publikum porozumlo, vysvítá z toho,

že všechny lože a lepší sedala rozebrány byly v pedplacení,

a k jednotlivým pedstavením zbývá lístk již jen velmi

skrovn «.

* K letošním bayreutským hrám dostati lze již toliko

lístky k pedstavení »Parsifala« ve dnech 31. ervence a

5., 7., 8. a 11. srpna. K »Holananu« 1., 4. a 12. srpna.

Ostatní pedstavení jsou rozprodána.
* Da zvolných lístk usnesla se zavsti mstská

rada paížská ve výši až 10 procent, pi emž mají býti vy-

aty jen vstupenky kritik k hlavním zkouškám a premiérám.
Pi celkové sum roních as pl tetího milionu vstupenek
doufá vyzískati až 1,300.000 frank pi prmrném zdanní
vstupenky 50 centimy.

* Ve Vídni nedávno demonstroval František Kúhmayer
svj vynález: smykový klavír o šesti oktávách, který

sluuje v sob housle, violu, cello a kontrabass.

Z redakce. V zastoupení redaktora »Dalibora<,

jenž pro neodkladnou jinou práci tento týden vzdálen

byl svých povinností, pevzal uspoádání dnešního

ísla nakladatel a vydavatel p. Mojmír Urbánek.

OBSAH:
Jos. B. Foerster: Gustave Charpentier. — eské pvecké

kvartetto do Ameriky. — Dopisy. — Zprávy spolkové.—
eská hudba v cizin. — Rzné zprávy.

Vychází každou sobotu o 8 stránkách. — Redakce a admini-
strace nachází se v Praze, ve Václavské ulici v . 21 (nároží Morán).

Pedplatné splatno a žalovatelno v Praze iní za každé tvrtletí 2 K,

poštou 2 K 40 h, do ciziny 3 K. Jednotlivá ísla po 25 h. Insertní doklady

se útují.

Kdo nevrátí prvá ti ísla — kteréhokoli tvrtletí — pokládán

jest za odbratele.

Reklamace vyizují se do 8 dn po vydání ísla. — Rukopisy se nevracejí.

Odbratelm „Dalibora" zvláštní výhody pi koupi

hudebnin ze závodu Mojmira Urbánka.

Nakladatel a vydavatel Mojmír Urbánek. — Rediguje J. Boleška. — Politika závod tiskaský a vydavatelský v Praze.
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E. HOFFER:

JOSEFA SUKA

melodramatická hudba k Zeyerov legend

»Pod jablonk

Když tinácté opus Sukovo, meziaktní a melodra-

matická hudba k Zeyrov slovenské pohádce » Radúz

a Mahulena*, bylo provedeno v Národním divadle

poprvé 6. dubna 1898, sotva kdo si uvdomil u nás

jak hudební charakter jeho, tak esthetické dvody, pro

které zvolil skladatel ten a ne jiný zpsob spjetí své

hudby se scénou a slovem básníkovým, akoli byla

na snad od let devadesátých jiná, na pohled dsled-

njší cesta : melodramu Fibichova, který ojedinle stojí

podnes v naší i cizí tvorb hudební jako strom na

sporném pomezí dramatu a hudby, v jednotném proudu

hudby postupující spolu s nepomrn bohatším detailem

mluveného dramatu maje oporu pro své obvyklé ozna-

ení jako pirozený dsledek hudebn dramatického

principu Wagnerova, jako pokrok od symboliky a

velkých freskových kontur hudebního dramatu k realistní

vypracovanosti zvoleného námtu pomocí volné, pro-

stranné osnovy logiky djové a tím uvolnné sepjatosti

myšlenek. Ba smle lze íci, že tehdy ani otázka genru

nebyla dána v poad úvahy, jak se zdá proto, že po-

kládán byl stejn jako Jos. B. Foerstrova hudba ke

Kvapilov » Princezn Pampelišce« o pl leta díve,

2. íjna 1897 na scénu uvedené za pouhý doprovod

hudební, jen náladový a pitoreskní, snad i fragmen-

tární zvlášt v pomru k Fibichovu melodramu.

Uvádím-li dnes literárn druhé dílo Sukovo, práci

nedávné doby, které jako opus dvacáté týmž charakte-

ristickým zpsobem se sdružuje se svtlou, v úchvatný,

bílý a záivý symbol vné lásky vyznívající poesií

Zeyrovou, je mi jediným úelem nkolik myšlenek

provádjících dílem a strun vykládajících jeho um-
lecký princip díve, než scénické provedení díla obou

autor, z nichž básník nedokal se však toužené ra-

dosti kestn, pekvapí naše hudební kruhy — po druhé.

Snad bude to i podntem k píštímu jeho docenní,

k nmuž pi » Radúz a Mahulen « z ásti pispla
teprve suita »Pohádka«. Pi nutné strunosti zstávají

ovšem mimo úvahu všechny kontroverse pipínající

k liché otázce » oprávnnosti « melodramu; jde jen

o výklad konkrétného zjevu ze zásad, které v pokro-

kové wagnerovské esthetice jsou nesporný.

Práv tak, jako v hudebním dramat Wagnerové

hudba a poesie jsou pouhými prostedky k úelu

dramatu, i v našem pípad, v dramatické legend

»Rod jabloní « ob usilují o celek umleckého díla.

Idea poetického námtu je smrodatná pro zpsob

jejich svorné souinnosti, jen jí jsou ob podízeny,

vyzdvihujíce ji k jevištnímu úinu. Není tu podizování

jedné sestry nadvlád druhé, nýbrž soutžný parallelism,

organický a nikoli mechanický. Drama zpedmtuje
se akcí a hudbou ; hudba jde se zjevem a z nho,

jako duše akce i jak Schopenhauer (a s ním je ve

shod Wagner) praví: » obraz vle samé« — nepi-

stupuje k nmu cizorod. V dsledku té zásady nebo

lépe : toho poznatku pipíná Suk hudbu práv jen

k djným momentm, vzdávaje se podízené úlohy

doprovodu epických ástí a dialog, pokud ony nemíí

k ideji dramatu. Jeho hudbu lze strun nazvati impre-

sionistní, pi emž slovu tomu rozumti jest tak, že ne

v pouhé he nálady a koloritu, nýbrž v hlubokém

citovém obsahu dje pramení její osobitost i psobivost.

Ona není pouhým podmalováním scény, je to kvt vy-

puelý z téže pdy jako drama : ne slovo samo, nýbrž

hudba a citový obsah jeho jsou zevním podntem jejího

zpvu, který zaíná a pestává, aniž víme kdy a jak*)

— pro jeho pirozenost, nebo jsou to chvíle,

kdy i v nás vidné drama zpívá.

Takový je charakter Sukova díla; podrobnjší

obeznámení se s ním v souvislosti s obsahem drama-

tické legendy Zeyrovy zajisté mže jen vývody pode-

píti. Uvidíme, jak výstižn šel skladatel ruku v ruce

se snivým básníkem, který vyvolil si tou mrou subtilní

poetický námt, zcela odvrácen od svta dneška a jen

pate v jiné kraje ideálu, jemuž oslnivá záe katolického

kultu propjuje sice lesk a skvlost, ale zárove ubírá

na síle symboliky. Jedno ovšem nedovedl, protože do-

vésti nemohl : komponovati jinak nežli chtl celý

*) Po technické stránce provedení není snad od místa

akcentovati požadavek naprostého podízení se údajm skla-

datelovým v partitue podrobn vyznaeným, zejména pokud

jde o nuance zvukové síly vstup a zvolna se tratících doher,

a naprostého vymýtní všech rušivých živl v orchestru.

Píští íslo „"Dalibora" vydáno bude dne 31. kvtna.
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lovk v nm, jinak než bez vztah k smýšlení

básníkovu ; proto ráj není mu rájem katolické dogma-

tiky, jako je jím básníkovi : je pouhým pojmem, z nhož
plyne pímo jen ráz hudby jako podmínný. Za ten

ráj a za andly v nm nebude moci býti veden ptah

na skladatele jako za Parsifala na Wagnera. Ostatn

:

i bez katolické obruby zstala by poetická idea legendy

táž a stejn svtlým ideálem soudružného lidského bytí.

Dvoudílná legenda Zeyerova dá se v obsahu svém

vypovdti zcela strun. Pítel lidí, andl Raguil,

vyprosí od Hospodina v ráji odmnu za milosrdný

a hostinný in tí bratí : Svetimíra, Kiunoslava a Živana,

žijících v chudob u eky Dravý pod jabloní, která je

majetkem jejich jediným. Smí jim vyplniti jejich pání,

jednomu dá hojnost bílých ovcí, druhému v potoce

víno a Živana, jenž pál si ženu

»— tak v pravd kesanskou,

že celý život zdokonalovat

bych musil se, abych jí zasloužil !«

dovede k Danici, dcei cara Vatroslava, jež v nm
poznává svého vdce lesem zjevivšího se jí ve snu

Adagio ma non troppo e macstoso

a z lásky k nmu opouští nádheru domova, aby žila

s ním v lesní samot. Po tech letech vzpomíná

Hospodinovi Raguil na ti bratry, které šastnými

uinil a on káže mu, by se pesvdil, zda nezbloudil

z nich nkterý pod tíhou štstí, a zbloudilého pod

jablo zas hnal, by poznal svj blud a odpykal jej

hokou cestou k náprav. Raguil pozná zpupnost obou

zbohatlých bratí a mstí na nich poblouzení jejich

;

jen Živan je štásten s Danicou a rád pijímá chudého

poutníka lituje, že jen vodou a chlebem z kry lesní

hostiti jej mže. Však zázrak stane se : chléb v rukou

Danice se mní v jemný bílý a voda v džbánu Žíva-

ném erpaná se promnila v mléko a Raguil žehná

štstí jejich : jejich dtem a plní pání Živanovo, aby

vždy pro hosta ml nebo žebráka hojnost chleba

a mléka, a Danice, aby chleba s nimi požil v míru

jako host. Raguil láme s nimi chléb a duch vné
lásky nad nimi se vznáší — —

První ást, jejíž djištm je ráj, uvedena je trnácti-

taktovou introdukcí, v níž setkáváme se s prvními

strukturními živly hudebního díla: nejprve motivem

ráje

:

f espress.

jejž pinášejí smyce unisono v širokém klidném

a výrazném zpvu jako by ply jas zelené záe raj-

ských strom, v níž ze šera svítá života strom, a pak

v mocných slavnostních harmoniích celého orchestru

vystupujícím motivem svtla

:

atd.

jehož paprsky sálají v nekoneném prostoru nadslu-

nena. Motiv tento pechází bezprostedn ve velebný

chorál bílých andl stehoucích na prahu tetího nebe

zahradu a života strom. Zvláštní mystické tajemno zní

z mohutného jejich zpvu, nad njž pak ješt zdvihá se

zpv archandl, zpívajících tajemství stvoení a stvo-

eného :

»Velká byla chvíle,

když Hospodin kázal

hlubinám temným,

by neviditelno

zjevilo ze sebe

viditelné !«

K nim pak pidružují se všichni andlé v hymnus

své podstaty svtelné a podstaty hvzdného voje, vznik-

lých z plápolu a ohn svaté vatry. Zatím vstupuje

Hospodin bílou záí pod strom života a zdola z hlu-

bin, v nichž šeí se zem, vzlétá vzhru >jako bílý

kvt, jenž hlavu zvedá z tn tichých vod, když

polibek ho svtla probudil « — andl, jemuž jméno

Raguil. Nad triolami vznáší se výmluvný jeho motiv

:
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motiv jeho velké lásky k lidem. V bhu vypravování

Raguilova o šlechetnosti chudých bratí ješt dva mo-

tivy pistupují v jemné a pevné polyfonické pedivo

:

první

Andantc sostenuto
|
JL J \ ^ J-v ,

I

"=

motiv soucitu, milosrdenství, a druhý

I

> ' 3

motiv dobrého inu nebo spíše ješt hudební symbol

hostinnosti.

Zpsob, jakým skladatel celou tuto ást v jednot-

nou symfonickou vtu prokomponoval, vydává sv-

dectví, že nebyla to ctnost z nouze, jestliže v obou

následujících ástech dílu prvního (u bratí a v za-

hrad cara Vatroslava) omezil úastenství hudby na

míru skrovnjší, na melodramatisování nkolika scén,

a rozvrh skladby v dílu druhém stejn opakoval

pi ásti tvrté naproti páté a šesté.

Druhá ást zahájena je pedehrou, v bohaté mn-
livosti zrcadlící život bratí pod jabloní. Jasné nebe

naivní prostoty klene se nad ním, nad tou luznou

selankou a celá vta má ráz pastorální. Nejprve ve

volném ruchu Andante sostenuto e molto espressivo

ozývají se oba posléze uvedené motivy, jimž podivu-

hodné vroucnosti a pohnutosti dodává stídání taktu

(J;
s 3

/i a 5
/i> aDY v krátce poustoupily novému prvku

:

Allegretto žni i i ji iiii j

-éfc * * ~* atd.

jehož scherzando živ nám uvádí na mysl prostou,

pastorální náladu a instrumentace (nejprve hoboj, an-

glický a lesní roh, pak malá a velká flétna s fagotty

a zvonky, pi emž trubky pinášejí ješt sesílení

rythmu, nad šestnáctkami smyc), jen zvyšuje její p-

vab a sílí její dojem. Pak vystídá se zase první ná-

lada, klidnjší, trochu zadumaná (snivý a ideální Živan

tanul tu na mysli skladateli) a v touze se vzpínající

výš a prudeji, až v plné síle a jasu rozezpívá se

krásný motiv, symbol ženy

:

který pozdji stále pipíná se k zjevu krásné Danice

v podob tuto uvedené, kdežto v této pedehe po-

držuje ješt charakter sladkého snu hodného tužeb, ráz

jasné pedtuchy, záné vidiny, která nevzala na sebe

ješt plnou uritost individuelního zjevu ; jak patrno,

setkáváme se u Suka tu i jinde s psychologismem

jemn skizzujícím logiku motivické tkán v souhlasu

s evolucemi dramatu, a nikoli mechanicky v pouhém

piaování a nadaování nemnných a nepoddajných

prvk v jakési hudebn stylistické zrdnosti, kterým

marn se usnadniti chce existence voláním po chimér-

ném » psychologickém motivu «. — Mimo krátký úvod

vstupu Raguilova komponována je z této ásti ješt

scéna závrená, v níž andl spluje bratím pání

jejich.

Krátká pedehra k tetí ásti spájí hudební symbol

ženy, nyní vystupující již jako motiv Danice s poátkem

její písn

:

atd.

Ty e-ko mo-drá, ne-roz-lí-vej své chladné vody po lu-i-n, ne-roz-lí-vej

!
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klidné, voln se nesoucí s okna vže, v nmž sedí a

eše si dlouhé zlaté vlasy v bílé msíní zái pozdního

veera. A pak následuje krásn myšlená scéna : Danica

s Ljubou trhají kvty v zahrad a když voln piblížily

se k vysokému dubu, na nmž visí obraz svaté Panny,

klesá Danica ped ním k vroucí modlitb o znamení,

jak rozhodnouti má svj osud. S píchodem Raguila,

který pivádí Živana, rozezvuí se zas jeho motiv jako

tajemný hlas požehnání, jež s sebou nese. Když pak

Danica klade ruce své na elo Živanovo, rozpálené

únavou, podán je tu opt moment, kdy hudba mže
pidružiti se k scén plné istého pvabu, vždy tu

setkávají se dv krásné duše, jež nevdouce po sob
touží, a tichá vroucí hudba jejich srdcí zní z jejich

slov a doteku. V závreném melodramu, následujícím

po násilném inu hrubých nápadník na Živanovi,

k nmuž vznítí se láska Danice, láska díví, již chara-

kterisují mkké linie jejího motivu

:

zde poprvé vížícího svazek jejich duší sob se oddá-

vajících, objevuje se zase zplna síla psobivosti hudby

Sukovy, která povznáší a jaksi všeho hmotného zba-

vuje všechno naše vnímání, majíc stejn vroucnost a

tklivost rozlouení Danice jako pevnou dvivost její,

že najde štstí i v chudob — —
Ve tvrté ásti, opt zúplna prokomponované a

uvedené krátkou introdukcí, spádají se v jednot symfo-

nické vty známé nám již motivy. Mohutný je pak

hymnus blažených, jako celá nálada scény pedstavena

je s Bocklinovskou pímo silou kresebné i barevné

suggesce.

Pedehra k páté ásti je neobyejn bitkým kon-

trastem k zmínné pastorální pedehe k ásti druhé.

Již svištící zaátek v houslích

:

Vivaee

s perývaným pltónovým postupem oznamuje jinou

náladu. Veta je po tiché idylle : zpupnost, mamon
vedou tu svou. Marn zní výstraha zkázy (krátká mezi-

vta Andante maestoso), znova se rozvíí rej bezuzdné

zvle bratí Svetimíra a Krunoslava. Le ztrestá je

Raguil. Zas vrátí je do chudoby pod jablo, aby tam

nalezli prostotu svých srdcí a zpt tápali drahou ústící

do svtla — —
Poslední ást, slastná idylla štstí Danice a Živana

je plna jímavé krásy. Úvod líí lesní tišinu, klid pí-

rody, nad níž se sklání veerní slunce k západu. Jímavé

a krásné houslové solo

:

Andante

vtlený motiv kouzelné moci matky pírody, chvála

prostého, sobstaného žití zalitého paprsky oddané

bezmezné lásky, a pak vzestupné akkordy jako výraz

šastného klidu otevírají nám scénu, na níž Danica

oekává svého muže u peslice si prozpvujíc. Nebude

nezajímavo všimnouti si, jak jednoduchými prostedky

instrumentaními dociluje skladatel tou mrou realisti-

ckého úinu zvukového jako na tomto míst, když

kombinuje pouze flétny a harfu s houslemi sordinova-

nými, z nichž první mají pizzicatový a tremolový

prvod k figuracím druhých totožným s druhými flét-

nami. Z dalších hudebních moment ješt na konec

zmíniti se dlužno v krátkosti o dvou : když Živan se

vrátí a vypravuje o své vidin

:

» Má duše

jak by se nesla nkam do neznáma,

kam's do budoucích vk Uvidla,

jak lidé boili svá pyšná msta,

ne v zuivosti, ale v sladké touze,

by zase žili v polích uvolnni,

bez vlád a pout, bez závisti a zisku,

chtl každý pomáhat jen bratru, nikdo

už bráti nechtl — — —

«

a roztoužen obrací se k Danici

:

» Danice, ty drahá,

ty která žiješ v krásném odíkání,

ty která šla si se mnou do samoty

svj zanechajíc palác, nauila's

m takto snít «

a závru, v nmž zázraky se djí, Raguil žehná — —
A zase housle ve vroucím zpvu (tentokrát v E-dur)

velebí slast a štstí prostého života vné lásky — —
Dílo plné poesie jako orosený kvt otevírá své

nitro ped námi. Až bude moci vydati všecky své vn
v tom ovzduší scény, pro kterou bylo ureno, snad

skloní se nad ním více hlav nežli nad bohatstvím » Ra-

dúze a Mahuleny* — —



171

Nové hudebniny a knihy.

Zdenk Fibich : Malíské studie op. 56. (Fr. A. Urbá-

nek, 2 sešity po 3 K.)

Snad lépe ješt, než mnohé veliké, teba operní dílo

vykládají klavírní tyto skladby umleckou duši Fibichovu

i mnohé z jeho povahy.

Byl plný citu hlubokého, a pokud skrýval se ve svých

hloubkách, velého. Byl mkký, poddajný a pístupný mno-

hým dojmm, pedevším kráse, již nade vše miloval a jíž

se opíjel, a jevila se nalita v íši jakékoliv, nejstarší, i nej-

modernjší facony, vínem kteréhokoliv druhu, hudby, výtvai-

nictví i poesie. Jako v zrcadle dychtiv chytal, jako ve spojné

oce lakotn sbíral ve svojí duši všechny paprsky, jimiž kdy

velicí duchové lidští záili, obrazy všech sluncí, jež umní
kdy plály, v ní obrážel. A ml jist vždy nesmírnou, bolest-

nou touhu roztavit všechno zlato citu, jímž byl tak bohatý,

by zplanul sám takým sluncem, vlastního svtla, vlastního

žáru. A pec, duch receptivní, pedevším jen substilní esthét,

ne tvrce naplnný vlastní, svojí prahmotou umleckého
tvoení, neml nikdy snad pehodnotit cit ten v dílo um-
lecké pímo, bez patrného prostednictví umní již stávají-

cího, dokonce bez popudu, podntu cizího díla umleckého.

Neml tvoit nikdy ryze pvodn a naivn bezprostedn.

Podnty mu k dílu, o nmž mám mluvit, skytli tenkráte

velicí malíi. Melancholická krása drážanské »lesní samoty*

Ruysdaelovy ho jala: rozesnil se nad temnou zelení tch
starých buk ve sladkých, splývavých harmoniích, a snil dále

o smutn šumících šelestech starých hvozd a o honbách

a zvucích lesních roh, jež blíž a zas z dáli jimi hlaholí.

Pohroužil se v groteskní, pitvorné reje starého Breughela:

vyvolaly v duši hudebníka ozvukem stejn groteskní rhytmy

a bizarrní pedmt obrazu, »boj masopustu s postem« uril

formu stídajících a spolu ve stále rostoucí vav zápolících

dvou myšlenek. Zel sladké, božsky klidné svtce Fra Ange-

licovy v jich pestrých, modrých a karmínových ízách a zla-

tých hvzdách a aureolách : a napsal volnou, sladce a klidn

ve varhanních akkordech splývající tídílnou vtu »rej bla-

žených*. Smyslný ár opojn harmonických barevných mlh

Correggiových ho okouzlil a poesie staré báje o Jón a Ju-

piteru ho podmanila, že rozlil se mu nitrem smyslný žár a

že rozezpíval se tou mkkou, v samých sfumatech kontury

svých tí díl rozptylující vášnivou improvisací. A grácie

kehká a pudrovaná, ale piáv tím v oích esthéta tak p-
vabná »Zahradní slavnosti« Watteauovy dala vzpomenout mu
grácie nemén pvabné soudobého Watteauovi mistra hudeb-

ního rokoka a jeho koketních menuet, gavott, moulinet

a mussett: » velikého* Couperina, že napsal v jeho slohu,

modern ovšem harmonisovanou rokokovou svoji quasi

suitu.

Narážím zde na prvé své tvrzení, že Fibich netvoil ani

ist hudebn bezprostedn. Dával se inspirovat a umní
jeho tak vzniklé jest umním krásných, barevným sklem

jeho osobnosti lomených reflex. Jmenoval jsem Couperina.

Jupiteru a Jon a ješt spíše Reji blažených slunce Lisztovo

bylo prazdrojem jich svtla. Groteskní rhytmy a harmonie

Breughelovské Grieg as prvý v hudbu devatenáctého vku
uvedl . . .

Prahmota, z níž dílo vytvoeno, tedy vbec není pro

Fibicha význaná. Co formy obvyklých útvar, plastické a

úinné se týe, jsem nkteré poznámky již byl uinil. O n-

jakém tíštní formy diktovaném programem skladeb ne-

mže být ei. Roztíštná, af z jakýchkoliv dvod, forma,

formou být pestává a tím zárove pestává být roztíštné

beztvárné dílo dílem umleckým — to vdl jemný umlec
Fibich píliš dobe. Vbec neteba význam programu, daného

vytenými malískými díly, peceovat. Byly skladateli práv
sotva víc než podntem. O njakém souasném zažívání

díla hudebního reprodukovaného a zárove s ním díla

malíského, jen fantasií a pamtí vyvolávaného, tím zpsobem,
že by se dojem obou umní sléval v jediný, silnjší, nemže
být ei. Vím to z vlastní zkušenosti, který znám díla ona

dobe, miluji malbu jako své umní a chápu ji snad stejn,

jako toto — : nepsobila na mne silnji pro svoji výstižnost

programmatickou, než by byla psobila bez ní. A, nebýt

jiných pedností, než ona výstižnost: jaká byla by cena

hudebního díla, pístupného jen tomu, kdo by pro poroz-

umní pti klavírních kousk ml zcestovat celý kus Evropy?

Co klavírního slohu se tkne: vta plná, znjící, ale

nevyužívající nástroje v nejvlastnjším jeho zpsobu, netžící

z nho pln v jeho duchu — obvyklá vlastnost tak mno-

hého obsahem vysoce poutavého díla.

Abych shrnul, co jsem poznámkami naznail, v em že

leží nejsílnjší kouzlo skladeb tch a jak nejvýraznji mistr

v nich se jeví : ne jako naprosto svérázný hudebník, skvlý

klavírní stylista. Ale jako veliký poeta. Zel ta díla malíská

ve svém svtle, procítil je svým hlubokým nitrem a dojmy

své ve krásné form ve krásnou hudbu pehodnocené nám
odkázal : i proto jsme mu zplna srdce vdni a v tom smyslu

si ceníme tento jeho odkaz. k. Hoffmeister.

Národní divadlo.

Uplynulé trnáctidení operního našeho života vyplnno
bylo pohostinskými hrami sl. Gabriely Christmannovy. Pv-
kyn jest zjev dobe u pražského obecenstva zapsaný ješt

z doby, kdy poprvé tu spolen se svojí sestrou vystupovala.

Nedá se zapíti, že pospolné vystupování psobilo sensa-

njším dojmem, teba více nežli moment umlecký úinko-

vala tehdy práv ona skoro na blížence pipomínající podoba
postav i hlas. Než i sama v sob sl. Gabriela Christman-

nova obstála velice estn, tšíc se nemenší pízni obecenstva

nežli ondy. Dala se slyšeti celkem ve tyech úlohách, jako

Rosina v »Lazebníku sevillském«, jako »Violetta«,

jako Markétka v Gounodov »Faustu« a posléze jako

Olympie a Giulietta v »Hoff mannových povídkách*.
Ve všech tch partiích vystoupila pedevším koloraíurní

stránka jejího zpvu. Slena jest vyslovenou pvkyní kolo-

ratur, jež ovládá s istotou a jistotou, lehkostí a hebkostí

oslujícími. Sleniným írilkm a passážím, staccatm a per-

livým škálám obdivovati jste se mohli stejn v líbezných

áriích Rosininých, jako v prvém jednání »Traviaty«, stejn

v šperkové arii Markétin, jako ve valících Olympiiných.

Tážete-li se po dramatickém dojmu, musíte ve Verdiovi dáti

pednost vzácn herecky ucelenému výkonu sl. Bohussovy

de Behérfalva, v Gounodovi pak uvdomíte si celou adu
detail, jež protivíce se tradici, chtly sice býti pvodními,

ale zkreslily Markétku, zvlášt v prvé ásti dramatu její lásky.

To byla Markétka cítící již ped pádem všechny ostny svého

neblahého osudu ; Markétka bez pelu nevinné díví radost-

nosti — Markétka pefilosofovaná, jak jeden z referent pí-

padn podotkl. Za to Rosina a Olympie svdily nejlépe
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nejen zpvní, ale též pedstavivé disposici hostov; tpytilo

se na nich mnoho rozmaru a laškovného pvabu.

Pedstavení, jež požívala znané návštvy a pravých

bouí potleskových i pršek vncových, nevyboovala žádným
smrem z obvyklých hranic divadelní codennosti, ani pod,

ani nad áru.

Hotovou tragikomedií jsou pohostinské hry p. Otakara

Maáka (Faust-Hoffmann), vzpomeneme-li, jak proti tomuto

pvci ídkými kvalitami hlasovými nadanému nastupovala

ješt nedávno divadelní správa nynjší. Patí to k píznakm
jejího vnitního rozvratu, ale též k známkám nepatrné hrdosti

našeho publika. Pvec, samo o sob vzato, prokázal optn
tolik pedností svého tenoru, tolik ryzího lyrického nadání a

v neposlední ad tolik obliby v poslnchastvu, že lze již jen

z kasovních ohled radiíi k trvalému smíru — na prospch
obou stran. — Jako Valentin osvdil p. Král od plzeského
mstského divadla leckterou dobrou vlastnost, jmenovit co

se routiny týe. — t.

Nové nmecké divadlo.

Z dosavadních tí dní kvtnových slavnostních her nej-

více zajímavým byl první, kdy Arthur Nikisch vedl »Tann-

háusera«. Umlecky cítícího hudebníka mohlo zajímati, jak

geniáln zamýšlí dirigent Wagnerovu partituru pehodnotit

v duchu jejím : v celém smyslném kontrastu obou srážejících

se svt, který je modernímu duchovnímu zápasu tak ne-

obyejn blízký. Žhavý dech dneška jako typického výboru

soudobé lidské kultury dýše z jeho pojetí, strhává a roz-

ohuje vše, co je podízeno jeho pokynu, zejména orchestr,

který rostl ve kvalit stykem s vdcem souverénn a pec
pátelsky stojícím v jeho ele. Takového dojmu umleckého
a instrumentáln hudebního nemly oba následující dny, kdy

domácí dirigent Leo Blech vedl »Lohengrina« a Richard

Strauss »Tristana a Isoldu«. Zejména u moderního Sírausse

tžko bylo postrádati reprodukní podnty vážené z partitury

a ducha dramatu, což jednak nedodalo celku té úchvatnosíi

a omamující síly vášnivého parfumu, kterou mže psobiíi,

a dále mlo za následek nepochopení mnohého význaného
místa a jeho dramatické hodnoty ; leccos bylo znervósnlé

až k nepravdivým sforzatm a ustihávání konek motiv,

leccos zas podáno píliš lehce v síle zvuku a v rythmu,

zejména pedehra k tetímu djství, olovn tžká a dusivá.

Z bohatšího výbru hostí pro ty ti veery získaných

na výši bayreuthské stojící Theodor Bertram má první místo.

O kvalit jeho výkonu, ryze wagnerovského, nelze íci nieho

jiného, než že je dokonalý stejn jako Wolfram i Kurwenal

;

ba v poslední roli musil nám dokonce zachrániti celého

»Tristana« ! Šelma Kurzová z vídeské dvorní opery dotovala

sice Alžbtu svým krásným hlasem, ale mnohdy upadala do

oblíbeného svého extrému : vyhnati situaci až na ostí

;

vzpomínám tu modlitby v tetím djství, kdy svtice zdála

se již nejinak než — šílenou as ve stylu Ofelie . . . Marie

Wittichová v druhé krásné postav díví, v Else podala

výkon uhlazený, hodný komorní pvkyn drážanské a dvorní

scény, která nebývá úrodnou pdou ani dnes pro správné

provádní Wagnerových dl. Josefina Reinlová z dvorní

opery berlínské jako Ortruda mla nkteré šastné momenty
ve druhém djství »Lohengrina«, hlasový výkon stál na

obvyklé úrovni pvc, kteí to sice s Wagnerem snad dobe
myslí, ale jist lépe než se svým hlasem, který napínají až

k hranicím fysickým. — Zní to jako starý nápv, když objeví

se dnes na divadelní oznámce jména: Rosa Sucherová a

Herrmann Winkelmann. Kus retrospektivy nmlecké více než

na tvrt století . . . Ale dnes platí pece jen životné umní,
které má ješt mízy. S úctou posloucháme zasloužilého

Lohengrina a Tristana, zasloužilou Isoldu, ale zárove s po-

citem smutku, že vše podléhá asu a jeho zhoub . . .

Jak zcela jinak byl by se poslouchal »Tristan« s Isoldou

paní Fránklové-Clausové, která je nejen pravou krásnou

Isoldou, nýbrž i pravdivou pedstavitelkou její; ji také po-

strádali jsme již v »Tannháuseru«, kdy jako Venuše vypo-

moci musila slena Alfoldiová, jejíž mladý hlas nemohl býti

v úlohu, která je prosycena velkou vášní a musí míti k dis-

posici velký akcent a pi tom démonicky svdný hlas. Spíše

již jako Brangána byla slena sympatickou. Velmi pkný, a
ponkud hluný byl Tannháuser p. Elsnerv a podobn
i domácí pvci, z nichž aspo ješt pana Zádora v úloze

krále Marka sluší jmenovati (jen mén sentimentálnosti byl

bych mu pál), piiovali se ze všech sil. š.

Koncerty.

Rudolfinum. 19"/
502. Jan Kubelík. Tmito

tymi slovy zvaly plakáty k návštv Kubelíkova koncertu.

Kdo v koncertu úinkuje, co se na nm hraje, kdo obsta-

rává prodej vstupenek a za jakou cenu — o tom ani písmeny.

Kubelík má takovou pitažlivost jen svým jménem na obe-

censtvo, že na pouhou anonci má pojištn sál do posled-

ního místa vyprodaný bez všech reklamních noticek. A jak

vyprodaný ! Bylo až závratno podívat se shora, jak úastníci

zaplašovali horror vacui, který jindy strašívá v prchodních

chodbách okolo parketových sedadel naší architektonicky tak

zkísnuté koncertní sín. Policejní i domácí inspekce v korri-

dorech mla hlasitou poradu, nebylo-li by vhodno vyhostit

ást vstup a místeko si pojistivších a rozmnožiti jí nkolik

set prosebník, které nutno bylo odmítnouti z faktického

nedostatku prostoru. I o njakém praeventivním opatení

bylo se usneseno pro budoucí pípady, jichž nebude as pe-
bytek. Nebo tak navštívený, nejnavštívenjší koncert v po-

sledních dvaceti letech Jan Kubelík, a sotva kdo jiný po

nm bude moci pro sebe reklamovati. O to mla tentokráte

zásluhu nejen Kubelíkova virtuosita, nýbrž i jeho záchranná

akce o existenci »eské Filharmonie*.

Generosní in Kubelíkv ocenn byl v tchto listech

hned, jakmile došla o nm jako o hotové události zpráva

na veejnost. Leckterý hlas vidí v nm akt en gros prove-

dené reklamy. Neprávem. Každá vc má svj líc i rub. A
lícem je tu pece ethická cena Kubelíkova kroku, bez

nhož nebylo by již dnes »eské Filharmonie«. Že snad

dárci vyplývá z daru njaká pípadná výhoda, neseslabuje

nijak šlechetnost jeho úmyslu. Pipustíme-li konen, že

íournée s vlastním orchestrem svou neslýchaností a nebý-

valostí je s to, aby rozruch zpsobilo a obrátilo ješt vtší

pozornost na virtuosa sama, pece mžeme namítnouti : že

reklama taková je provedena ryze umleckými prostedky

a že z prostedk tch za nepopiratelné souasné škody

hmotné kyne Kubelíkovi pedevším požehnání umle-
ckého profitu.

Již na prvním programu, který Kubelík volil pod vlivem

spoluinnosti se stálým svým orchestrem, s radostí jsme po-

stehli, že virtuosita jeho staví se do služeb klidným liniím
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klassického hudebního krásna. Mozartv koncert z D-dur,

parádní to íslo repertoiru Joachimova, krom kadencí Davi-

dových — pro mj vkus píliš neslohových a tudíž podmí-

nen, z nedostatku lepších pijatelných — je zrovna hrakou
v ruce moderní techniku ovládajícího virtuosa. A pece zde

práv Kubelík, kde z nejvlastnjších stránek svých ani nemohl

se okázati, zjevil se na nejvtší výši všech svých dosavadních

výkon. Ty jednoduché kontury Mozartovy melodiky nutí

spíše zadržovati než spouštti technickou energii. Ale jako

jinak zpívá Wagnera, kdo vycvikován jsa v technice nad

nutnost pedpisu zmže z vyšších hledisek zamítanou od

nho koloraturu, jinak dovede vynésti Mozartovu frasi hou-

slisti, který cítí, že nevydává se tu z celé technické hoto-

vosti, ale má v záloze jakési neudatelné plus.

Nejvtšího úspchu veera dodlal se Kubelík ped-
nesem Beethovenova houslového koncertu. V saison, kdy

pistoupil optn k ešení tohoto nejtžšího problému v li-

teratue svého nástroje po Františku Ondíkovi a p. pí.

Vilm Normannové-Nerudové bylo by dost vdné látky

k srovnávání. Ale k ocenní pokrok, jež Kubelík uinil od
tí posledních let, kdy svou dráhu skromn zapoínal, až na

dnešek, kdy jméno jeho víí klid dvou svtových díl, je lepším

základem k pirovnání jeho pednes Beethovena z íjna r. 1S99.

Tehdy chladný, stízlivý, nonchalantn pes passáže se pe-
náševší výkon — dnes nejvíce produševnlý v tch místech,

kde psobí svou mocí krása kantileny. Tak v divukrásné

melodii, kterou jako s nebe pináší na kídlech provedení

první vty, a v celém larghettu, zdá se mi, že spoívá t-
žisko jeho reprodukce, tedy tam, kde shledáváme svrchované

body tohoto pamtihodného díla.

Wieniawského fantasie na motivy z Goudonova »Fausta«

byla nevelikou koncessí, již Kubelík uinil k osvdení své

virtuosity. Docházejí-li v ní uspokojení, kdož baží po dvoj-

hmatech a flageoletech, jsou tu pece tyto technické um-
lustky zavšeny do skladby, jež nás interessuje dovedným
pes sebe splétáním motiv v opee homofonn expono-
vaných. Kubelík po tomto effektním ísle, tvoivším pozdní

závrek programu (o 11. hod.!), byl donucován k pídavkm
a tak bouliv oslavován, že vytratil se z domu díve než
obecenstvo, které shašení svtel teprve vypudilo ze sálu.

Pravou specialitou Kubelíkových ísel bylo jich jemné
provázení orchestrem »eské Filharmonie*. Hlavn v Beetho-

venovi spadal sólový hlas do symfonického prvodu jako

drahokam zasazený do pravého zlata. Oskar Nedbal nikdy

ped tím, kdy mu as ke zkouškám býval skoup vymen,
nedirigoval o nic he, než tentokráte, aby mu píslu-

šela za samostatná ísla orchestrální zvlášt drazná chvála.

Na skladbách tak známých, jakými jsou Smetanova »Vltava«

a ouvertura k »Prodané«, mohlo obecenstvo ovšem teprve

náležit oceniti jeho umní a zárove hlasem svým rozhod-

nouti, že jsou retuše Weingartnerovy symfonické básni na

prospch jako plastickému vynesení thematiky v ouvertue

k »Prodané« pomalejší, nepehnané tempo, jež Smetana si

pával a od nhož as uinil tak kiklavé odchylky.

Dlouhý o sob poad veera protáhla klavírní ísla

p. Rudolfa Frimla, v nichž mladistvý pianista nemohl

svou dovedvost tak dalece postaviti do nového svtla, aby

bylo možno pro její posouzení nalézti nová slova.

j. b.

Zprávy spolkové.

„©^015143 Beseda v "Praze" uspoádala na poest
našeho zámoského ho^sta, pí. Humpolové-Zcmanové z Chi-
caga, dne 7. t. m. na Žofíne pátelský veer, jehož hudební
ást zasluhuje všeho uznání. Palmu veera si vydobyla
skladatelka a pianistka sl. Emingerová svým temperament-
ním pednesem skladeb Dvoákových a Chopinových. Slenin
nový ženský sbor »Pampelišky« (na slova Jar. Vrchlického)
došel rovnž boulivého potlesku a musil býti opakován.
Další ísla programu byla duetta Smetanova »Z domoviny«
(pro klavír a housle). Houslový part provedla s velkou
hudební dovedností sl. Schóntagová. Pak zapla sl. Kim-
lová svým pkným, dobe vyškoleným hlasem arii z » Lazebníka
Sevillského« a nkolik písní od Horníka. Pí. Kuklová-Bezd-
ková, býv. len Nár. divadla, pednesla za, všeobecného
obdivu proslov a píležitostnou báse od Sv. echa. — Dou-
fáme, že i naše ostatní dámská sdružení podniknou astji
podobné samostatné produkce, kde v svdomitém pstování
eskoslovanské hudby naleznou vždy zdroj nejušlechtilejší

zábavy.

"Družstvo eského Národního divadla v Brn
bude míti valnou hromadu v sobotu dne 24. kvtna
1902 v 7 hodin veer v malé dvoran Besedního domu.
Nesejde-li se v 7 hod. dostatený poet len, konána bude
v 8 hodin valná hromada bez ohledu na poet, pítomných
len. Poad valné hromady je následující: 1. tení zápisu

poslední valné hromady. 2. Zpráva jednatelská a úetní.
3. Volba ; a) 6 len výboru, b) 5 náhradník, c) 3 pehlí-

žitelv út. 4. Návrhy výboru. 5. Návrhy volné. V Brn,
dne 9. kvtna 1902. Za »Výbor družstva eského Národního
divadla v Brn« : dr. Ot. baron Pražák, pedseda. Red. Frant.

Mareš, místopedseda. Prof. Fr. Dlouhý, jednatel.

Dopisy.
Z bipníUu nad Bevou. Jos. . Drahlovského

»Zalm 95. « pro sola, smíšený sbor a velký orchestr proveden
byl jakožto dne 3. a 4. kvtna t. r. se skvlým
úspchem. Není místno zde referovati o provedení, jež na
síly stední školy (zemské vyšší realky) nazváno bylo velikým,
nadprmrným výkonem umleckým a vzbudilo ve stísn-
ných pomrech malého msta obdiv, jehož si na prvním
míst zasloužil mladý sbormistr, uitel Felix Hlobil pípravou
tlesa sborového a orchestrálního, ítavšího na 170 osob.
Sola zpívali : pí. Teliková-Kniessová (soprán), sl. Bartoní-
kova (alt), p. dr. Richter (tenor), p. dr. Havránek (bass).

Poprvé dirigoval skladatel Drahlovský, po druhé uitel Hlobil.

Se zvláštní ochotou spoluúinkovali ve sboru i orchestru
etní ochotníci a pátelé skladatelovi. Dílo výše uvedené
(op. 210.) jest poslední z vtších prací Drahlovského, z nichž
»Dies irae« a »Muenníci« provedeny se znaným úspchem
v Mor. Ostrav a Perov, kdežto oratorium »Sv. Jií « dosud
nebylo veejn slyšáno. Jest jist záhodno povšimnouti si

tvorby skladatelovy na církevní texty, v níž dnes pozorujeme
kulminaní body jeho innosti. Zaav od jednoduchých vložek
mešních a drobných církevních skladeb vyspl až k form
oratoria. »Zalm 95.« skládá se z 8 uzavených ísel, dílem
sborových, dílem sólových. tyi smíšené sbory psobí dojmem
mohutné, promyšlené stavby. Zvlášt poslední (Gloria Pati
— Amen) jest dstojným, úchvatným zakonením díla. Ly-
rický živel proniká všude ; zvlášt ís. 5. (kvartetto sólist)

:

»Tollite hostias« — a ís. 7. (tenorové solo) »Tunc exulta-
bunt« — jsou vskutku lyrickými skvosty. íslo 4. míjí se
vzhledem k podloženému textu s oekávaným úinkem a je

proto nejslabším lánkem celku. Drahlovský dovede nám
býti velmi sympatickým svým nehledaným, prostým podá-
váním myšlenek ve form, jíž ve mnohém pípad široké

koncepce upíti nemožno. Tebas nebyl originálním, jest za

to jist skladatelem logicky myslícím, který se nikdy pisti-

hnouti nedá pi úmyslu býti effektním. Pední vynikající vlast-

ností veškerých dl Drahlovského je vzorná deklamace a už
slova latinského nebo eského, již respektuje vždy a všude
s pelivostí, i v thematickém pedivu smíšených sbor. —
Není úelem tchto ádk obsáhlou innost Drahlovského
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oceniti, nýbrž upozorniti pouze, že skladatel tento nepopi-
rateln emancipuje se z dívjšího svého zpsobu psaní, po-
pává více vzletu své fantasii a podává proto záruku, že
b tomto oboru hudební literatury zstaví práce pozoru-
hodné ceny.

Z bondýna. Poskytnouti tenái pehled veškerého
koncertního života londýnského jest pímo nemožno v užším
rámci tohoto listu. Naše hudební produkce jsou tak etný
a pestrý, že ani Londýan sám se v nich nemže dostatené
orientovati. Pes to pece chci pokusiti se nartnouti struný
obraz našich hudebních pomr v sloupcích listu tohoto.

Myslím, že nejspíše se mi to podaí summárními pehledy
innosti rzných koncertních institucí. — Newmanovy »Queen's
Hall concerts« vykazovaly v podzimní a zimní sezon (záí-

listopad 1901 ; leden a únor 1902) celou adu dl bu zcela

nových, neb v Londýn zídka provozovaných. Uvedu jen

jména autor, jichž díla tu provozována: Alfvn, Ames (An-
glian), Bach (koncert pro 4 klavíry), Balakirev, W. H. Bell

(Angl.), Berlioz (^Fantastická symfonie«), W. T. Best, Ernest
Blake (Angl.), Josef Block, Blockx (Hollanan), Celega,
Gerard Cobb, owen, Dargomyžskij, Elgar, Floersheim,
Glazunov, Goldmark, Goetz, Hándel, Artur Harvey, Hans
Huber, Kistler, Klughardt, Kossler, Ljapunov, Clarence Lucas,

E. A. Mac Doweli; Maillart, 0'Neill, Parry, Pitt, W. H. Reed,
Reinecke, Saint-Sans, Georg Schumann, Sibelius, Stanford,

Steggall, R. Strauss, Taylor, ajkovskij, Volbách, Sieg. Wagner,
Weingartner, Woods. Tof poádná strakatina nejrznjších
smr a zemí ! Na prvý pohled zaráží nezvyklá pozornost
Anglian vi národní ruské hudb. — Všechny tyto skladby
velmi peliv a úinn provedeny obrovským orkestrem
(»Rob. Newman's maximum orchestra«) ítajícím asi 200 hu-
debník : 32 prvních houslí, 32 druhých, 24 viol, 24 violon-
cell, 18 kontrabass, 6 flét, 2 pikol, 6 obojí, 2 anglických
roh, 6 klarineí, 2 bassových klarinet, 6 fagot, 8 roh,
6 trubek, 1 bassové trubky, 6 pozoun, 1 kontrabass-pozounu,
2 tub, 4 Wagnerových tub, 6 bicích nástroj, 4 harf a zvon-
kové hry. Jemmy.

Z bublané. Filharmonická spolenost v Lublani, nej-
starší hudební spolek rakouský, iní obsáhlé pípravy k d-
stojné oslav svého 2001etého trvání. Pvod její spadá do
doby, kdy hudební a umlecký život lublaský byl ovládán
Italy. Po pípravách k založení »Academiae Philharmoni-
corum«, jež již roku 1701 poaly, vstoupila tato v život dne
8. ledna 1702. Tím povstal hudební spolek, jenž tolik životní

síly jevil, že vítzn odpor kladl nejen všem pekážkám,
které podobným spolkm v malých mstech hrozí, nýbrž
i velkým pohromám, jež v prbhu jeho 2001etého trvání
svtem otásaly. A byla dle italských vzor založena, pece
pipustila brzy v rámec svých produdcí i klassiky ; také stále

více a více se vzmáhala nabýváním estných len. Nejdražší
památkou spolenosti jest dopis Lud. van Beethovena, jenž
v nm velými slovy dkuje za své jmenování estným lenem
a ujišuje, že^ dovede oceniti estný dkaz, který jemu po-
dali ctihodní lenové Filharmonické spolenosti jako uznání
jeho nepatrných zásluh o hudbu tím, že jej volili svým
estným lenem. Pošle prý jim svého asu jako dkaz své
úcty njaké své dílo. Beethoven pozdji poslal spolenosti
psanou partituru své »pastorální symfonie* s rukopisnými
údaji temp a jiných poznámek. Nejen doma, ale i široko za
hranicemi užší vlasti požívala spolenost velkého jména

;

obzvlášt v desítiletí po r. 1816. Tehdá byla již symfonická
díla a oratoria mistr hudby provádna; pozdji uchopili se
i opery a bylo v letech 1827 a 1828 sedm oper dáváno,
mezi nimi ><arostelec«. Roku 1815 založila spolenost školu
pro zpv, jež se znenáhla také na vyuování smycových a
dechových nástroj rozšiovala a výtené povsti se neustále
tšila. — Dlouho kýženého úele dosáhli filharmonikové
roku 1890/91, kdy nabyli dstojného stánku v nov vysta-
vné, nádherné lublaské koncertní síni. — I tyto slavnosti
jenho 2001etého trvání podají nám dkaz, že i dnes jest spo-
lenost vrna svým tradicím a stále neúnavn peuje o krásné
a dobré v umní. Uspoádány budou již o svatodušních
svátcích (16., 17. a 19. kvtna). K úinkování pi komorních
produkcích získáni : pí. Anežka Brichtová-Pyllemannová, p.
Alfred Griinfeld a virtuos na basu p. prof. Frant. Simandl.
Pi obou slavnostních koncertech, jež vedeny budou kapel-
níkem p. Josefem Zóhrerem, úinkují: pí. Seyffová-Katz-

mayrová, p. Moritz Frauscher a p. Karel Prill. Z vtších dl
budou provedeny: Schubertv »Forellen-Quintett

;
Wagne-

rova pedehra k »Mistrm pvcm < ; houslový koncert Brahm-
sv; Schubertova kantáta >'Mirjarnin zpv vítzný*; symfo-
nická báse »Aus Italien« ; R. Strausse a Beethovenova de-
vátá symfonie. x .

Rzné zprávy.

* lenové orchestru »eské Filharmonie* odjedou za
Kubelíkem do Anglie zítra, v nedli dne 18. kvtna o 3. hod.
odp. rychlovlakem státní dráhy pes Vlisinky a vrátí se pes
Ostende dne 3. ervence. Adressa jejich po tento as je : Jan
Kubelík Orchestra, St. James' Hall, Regent-Street London.
— V osmi londýnských koncertech Kubelíkových hráti bude
»eská Filharmonie* vedle prvodu houslových ísel výhradn
eské skladby. Do repertoiru pojaty jsou Smetanv cyklus
»Má vlast« a ouvertura k »Prodané nevst*; Dvoákovy
symfonie z G-dur a E-moll, Slovanské tance a rhapsodie,
ouvertury »V pírod*, »Carneval«, »Otello«, »Scherzo ca-

priccioso«, symf. báse »Polednice«, Fibichova symfonie
z Es-dur, »V podveer« a ouvertura k »Noci na Karlštejn*

;

Novákova ouvertura k »Maryši « ; Sukova serenáda pro
smyc. nástroje; Nedbalova polonésa z pantomimy »Po-
hádka o Honzovi*. Volného asu v Anglii použito bude
k nastudování dl Beethovenových, Wagnerových a j.

* Osvdená professorka zpvu pi pražské konservatoi,
sl. Leontina šl. z Doetscher, slavila 7. kvtna ptadvacetileté
umlecké jubileum. Svá pvecká studia konala vedením prof.

Vogla na nynjším svém psobišti a zdokonalila se ješt
u výborného hudebního paedagoga prof. Gánsbachera ve
Vídni. Svým prvním vystoupením, dne 7. kvtna 1877, na
jevišti král. dvorního divadla ve Štuttgart (jako Agata v »aro-
stelci«) docílila tak znamenitého úspchu, že byla ihned
engažována. Za dobu svého dalšího engažementu pi dvorním
divadle ve Zvin byla velkovévodou vyznamenána titulem

komorní pvkyn. Pozdji psobila (zejména v ^Prstenu
Nibelungov*) pi nmecké zpvohe v Rotterdamu (ízením
skladatele Gernsheima). V Praze vystoupila roku 1879 v kon-
certu soukromého spolku ku podporování domácích chudých.
Pednesem arie Elvíry z »Dona Juana« a arie z Heroldova
»Souboje« upoutala již tenkráte pozornost rozhodujících kruh,
že jí po odchodu pí. Mallingerové byla nabídnuta professura
zpvu, již nyní s nejvtším úspchem u nás obstarává. Z jejích

etných žák uvádíme zejména výbornou koncertní pvkyni
Magdu Dvoákovou, dceru našeho mistra Antonína Dvoáka
a barytonistu Plaškeho, lena král. dvorní zpvohry v Dráž-
anech, který se ve svém psobišti tší stále rostoucí oblib,
tak že jej drážanská kritika svorn uznává jako dstojného
nástupce Scheidemantelova.

* V Mohui absolvována se skvlým úspchem ty-
denní slavnost zasvcená Lisztovi, Berliozovi a Wagnerovi.
Provedena byla Kaimovým orchestrem z Mnichova pod
ízením Weingartnerovým.

OBSAH:
E. Hoffer: Josefa Suka melodramatická hudba k Zeyerov

legend »Pod jabloní«. — Nové hudebniny a knihy. —
Národní divadlo. — Nové nmecké divadlo. — Koncerty.

— Zprávy spolkové. — Dopisy. — Rzné zprávy.

Vychází každou sobotu o 8 stránkách. — Redakce a admini-
strace nachází se v Praze, ve Václavské ulici v . 21 (nároží Morán).

Pedplatné splatno a žalovatelno v Praze iní za každé tvrtletí 2 K,

poštou 2 K 40 h, do ciziny 3 K. Jednotlivá ísla po 25 h. Insertní doklady

se útují.

Kdo nevrátí prvá ti ísla — kteréhokoli tvrtletí — pokládán

jest za odbratele.

Reklamace vyizují se do 8 dn po vydání ísla. — Rukopisy se nevracej í

Nakladatel a vydavatel Mojmír Urbánek. — Rediguje J. Bolcška. —
• Politika závod tiskaský a vydavatelský v Praze.
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Po deseti letech.

Snad zapomntlivost, snad tendenní umlování tch kruhv, které vlastních úspch doiniti se

nemohouce i cizí by rády vyhladily ze vzpomínky, jsou píiny, pro mlky, beze všeho povšimnutí má minouti

desátá ronice dne pro osudy eského umní hudebního nad jiné významného, ba do jisté míry pro celou

další jeho budoucnost spásonosného. Dne 1. ervna 1892 slavné pamti rozezvuely se první tóny Smetanova

umní v úhledných prostorách divadla, jež ve vídeském Prateru » Mezinárodní hudební a divadelní výstava«

postavila jako živoucí souástku svého programu a pouze zlovle mohla by popírati, že od té chvíle jak

produkci, tak výkonnému umní našemu nastala nová, utšená epocha nepetržitých úspch a radostného

dalšího vývoje.

Nikdo, kdo má v pamti osudy divadelního a hudebního umní našeho od prvních poátk až do

let devadesátých, nepope, že domácí produkce byla i u vlastního krbu spíše jen trpna, než úinn favorisována.

Jen málo osvícených upíralo hledí své do budoucnosti a oddávalo se neklamné nadji, že naše osvtová práce,

již proto, že z nespotebených sil erpala vydatné osvžení, nebude moci jen tak lehce podlehnouti, jakmile

popáno bude jí zkusiti svou moc v zápase na svtové arén. Odtud ta nedvra, ty protesty, to pedem ped
následky neúspchu se pojišující zíkání se odpovdnosti v té ješt chvíli, kdy po všech pekážkách konen
celý personál Národního divadla svoval se parnímu oi, aby dal se jím unésti k místm, kde kynul

bezpený úspch úloze vytené mu touto památnou výpravou.

Kdo ml oproti cizím zjevm umleckým srovnávací schopnost nemístnou nedvrou v sebe neosla-

bovanou, nemohl býti na pochybnostech, že hudební tvorba naše, teba ve vrcholných projevech svých pimkla

se k formám ve svt uznaným a v nm kurs majícím — a to byla conditio sine qua non, mlo-li dosaženo

býti úspchu internacionálního — oplývá netušenými novostmi ze silné dávky samorostlosti a pvodnosti

vyplývajícími. Takovému kouzlu ani zaslepenost nemže vzdorovati. Tím spíše, když nejvlastnjší zájem hostitele

pipouštl jistotu, že vyjde se nám vstíc pi nejmenším nepedpojatostí, sotva byla místnou obava úzkostlivc,

jakoby pozorovatel zúmysln mohl se vzepíti neznámému kouzlu umleckého zjevení. Ve vci samé, jež byla

vezena na odiv, spoívala tedy první podmínka bezpeného úspchu.

Ne však pouze tím, co bylo vezeno na trh, nýbrž i jakým zpsobem tam mlo býti vystaveno, bylo

pro výhru v boji okolností rozhodující. Aby geniální dílo eských mistr okázalo se svtu v kongenialním

ztlumoení reproduktivním, bylo péí Národního divadla a jeho zásluhou, že takto mohlo býti okázáno

a vskutku i bylo okázáno. Nebylo by se tak mohlo státi, kdyby ped r. 1892 divadlo naše nebylo urazilo na

svém sebezdokonalení závažný kus úsilné práce, vyznaené devítiletým obdobím jeho innosti od otevení

nádherné budovy nadvltavské, v níž z malých pomr prozatímních ponenáhlu upevnilo se na ústav se vzorn

organisovaným a disciplinovaným ensemblem, jemuž nebylo se co báti soutže s jinými ústavy povsti

nejzvunjší. Tím byla dána druhá nezbytná podmínka k bezpenému úspchu.

A pece za existence obou vytených podmínek byla by vídeská výprava mohla se minouti s kýženým

zdarem, kdyby byla poádána jen tak va banque, jak mnozí s tendencí snížiti její význam rádi by byli svtu

namluvili. Že se tak nestalo, bylo zásluhou jejího vdce, který dovedl obhlédnouti pole, který znal velikou

moc tisku a diplomatickou taktikou pedešel tam, kde snadno mohl udáti se nepedvídaný úraz, a splnním

této dležité tetí podmínky vedl své sbory k jistému vítzství.

Nejinak, než studiosovi, jenž drží v ruce vysvdení o šastn vykonaném examinu, vedlo se nám po

skonení této výpravy. Všechny pípravné bolesti, celá minulost byla zapomenuta a jen jasná perspektiva, jež

tímto momentem nadcházela umní eskému, uvádla v nadšení naše mysle a srdce. Pedevším ovšem Národní

Trojím dvodem opodstatnna byla bezpenost tohoto úspchu.
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divadlo mlo ze zdaru výpravy nesmírný prospch. Dvra v sílu domácího umní byla vzbuzena od toho

okamžiku, kdy toto jako zastrená Popelka nemusilo se více držeti domácího krbu, ale z útulných prostor

dosavadního, výhradního písteší svého vykroilo po cestách širým svtem. Od té chvíle i obecenstvo vyléeno

bylo ze své vlažnosti k našim zjevm umleckým a pedevším též k našim umlcm, a kde snad vyskytla se

njaká pochybnost, ustupovala šetrnému skrývání. Pípad, že u jednoho dostavila se satisfakce osm let po smrti,

byl pouným návodem k opatrnosti a nutkal živým nahražovati, ím proti mrtvému, byf duševn nesmrtelnému,

bylo se prohešeno.

Vídeská výprava mla ješt jiné dsledky pro další úspchy eské hudby. Kdežto díve zjednávali si

v cizin posici našinci pojedinní, pi nichž nebilo do oka jich národní píslušenství, pouštli se odtud do

svta umlecké celky, kteí eskost svou nerozpakovali se dáti sob na štít. Není náhodou, že také r. 1892

» eské kvarteto « ustavilo své cesty za týchž podmínek a s týmiž diplomatickými tahy, pro jaké vídeská

výprava stala se osvdeným vzorem k nápodobení. Úastenství pveckých spolk našich na závodech ciziny,

dirigentské pouti Nedbalovy, koncertní tournée » eské Filharmonie «, jež posléze nekladly si meze evropským

kontinentem, snad dnes by nebyly možný, kdyby r. 1 892 nebylo postaveno Kolumbovo vejce na špiku. A vždy

v takových pípadech dvojnásob napjaté síly eské hudebnosti, jak zkušeností dovedeme doložiti, dovedly toho,

že ani o pí neminuly se s vyteným cílem ; ani jednou nelze znamenati pi podobném poínání si stín nezdaru.

Muž, který chopil se energicky ped deseti lety daného Archimedova bodu a pohnul zemí, z ústraní

pohlížeti mže hrd na výsledky své práce. Tím jasným a oblažujícím pocitem nech je ovládán editel

F. A. Šubert v jubilejní den svého úspchu — upíraného, ale neupeného, umlovaného, ale neumleného —
že díve, než si kdo mohl mysliti, kapitulovali ped ním všichni protivníci, kteí dnes vidí, jak malou byla

obasná mrva v jeho oku proti bevnu, jež stále zatžuje oko nástupc v jeho psobišti blahé pamti

!

w # #

JOS. B. FOERSTER:

Gustave Charpentier.

ii.*)

Suita »Impressions d'Italie« vykazuje pt

vt, tyi struné obrazy a široce založené finále. Jednot-

livé vty nadepsal skladatel : Serenade — A la fontaine

— A mules — Sur les cimes — Napoli.

První tyi impresse jsou lehce zachycené, barevn

syté, pi vší prhlednosti instrumentace i práce zajímavé

skizzy. Italské žhavé slunce, oslnivé barvy, pestrý život,

ba i lokální kolorit v melodice vyvolávají v posluchai

kýžený dojem. Nic nevadí upomene-li »Serenada« na

Hectora Berlioze, jenž i pozdji v symfonii »La vie

de poete « byl Charpentierovi vzorem, tam svým

»Haroldem«, zde » Symfonií fantastickou «. Ba ani ne-

dostatek prohloubenosti, jenž se jeví nejvíce v lehké,

polyfonii z daleka se vyhýbající práci, nevadí zde,

*) V první oddlení této stati vloudily se nkteré tiskové

chyby, jež tená v ís. 20. t. r. laskav opraviž. Jméno
mladého zesnulého skladatele, v nmž byl typus francouzský

tak jasn vyhrann, jest Chausson a nikoliv Chansson, a roz-

dlení hudby ve »výraznou« a »zpvnou« pochází od Taine-a,

z knihy »Philosophie de l'art«.

nebo skladatel došel svého cíle a jednoduchost pro-

stedk neznamená vnitní chudobu.

*Serenada« nechce víc, než-li vyvolati náladu veera

a naplniti srdce posluchaovo melancholickou touhou.

Pod oknem své vyvolené zpívá jinoch z lidu svoji

píse. Jinoch z lidu — to je charakteristické pro

Charpentiera, jenž miluje vše osobité a proto nevolí

své hrdiny mezi tuctovým zbožím salon. Druhá vta

suity je milostný dvojzpv. Milující se našli a v sladké

sliby lásky, v šepot toužících srdcí harmonicky vplývá

šplouchání vodotrysku a tichá hudba noci.

Tetí vta perušuje milostné intermezzo. Výlet na

mezcích nkam do tichých údolí za Sorrentem do

poetického kouta S. Agnello. Slyšíte spokojený, tichý

a monotónní pochod zvíat, zvonky zvoní, tu a tam

ozve se v dáli pták, vtve zašelestí, vdce zanotuje

píse . . . tvrtá a poslední vta vede nás do Neapole

:

hluk pouliní, pestrý rej, výkiky veselí a radosti. Ve

finálu dochází stejn jako u Richarda Strausse (»Aus

Italien«) na tarantellu a zpvy tancujících. Ale celý

divý rej halí se pozvolna v husté závoje noní, stží

rozeznati jednotlivé postavy, Jako bychom se vzdalovali

na lodi za noci z pístavu Neapolského, tma stává se

neprostupnjší, od nábeží nese vítr táhlý zpv, nkolik

I

svtel kmitne v temnotách, ticho — mír.
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Je patrno, že » Dojmy z Italie« psal impressionista,

jemuž záleželo nejvíce na zachycení okamžité nálady,

vzácného kouzla a poesie, jež plní duši nejvíce za

teplých vlaských nocí u smjícího se moe i v melan-

cholických hájích piniových.

Pvodnost Charpentierova vzí asto v myšlénce,

asto v koloritu. Nápadnji než-li v » Italských dojmech

«

projevuje se v písních a dvojzpvech, jichž texty

vtšinou pocházejí od skladatele, stejn jako libretto ku

zpvohe »Louise«.

Mezi písnmi je na p. »La complainte« pozoru-

hodnou. Naíkající bretoské rybáky, jež probdly noc

u kíže na behu, marn oekávají své muže a milence,

již vyjeli na lov do nekonena moe. Vítr kvílí venku,

svtlo shasíná v setmlém krbu, hlava se sklání v plái.

Rybái islandští!

Jiného charakteru, ale stejn melancholická jest

balada »Les trois sorcires«. Ti dvata vyšla si k tanci

a zamilovala si švarného taneníka-ábla. Oddávají se

mu a propadají jeho píšernému kouzlu, stávají se

arodjkami. Ty »tancujf lehce, jelikož nemají srdce«

a jejich velitel má je v plné moci. Nálada je i zde

mistrn vystižena a úinek stupuje se, kde je skladateli

k disposici barevná škála orchestru.

Mistrný kus toho druhu napsal Charpentier ve

svém »Le jet eau«. Milující sešli se v setmlém

parku. Stíbrné šípy msíního svtla prorážejí listovím.

Tam pod zeleným krovem rozložitého platanu klidné

místo. Opojená srdce vyzradila si sladké tajemství

lásky, rty dotknuly se chvjících rukou a první políbení

speetilo blažící svazek duší. Slova nemohou v takových

chvílích nieho. Milující zmlkli a naslouchají šplou-

chání vodotrysku, jenž chrlí tekuté stíbro do vní na-

plnného vzduchu letní noci . .

.

Ješt silnjší jest dojem »Písn poutníkovy«,

dvojzpvu pro mužské hlasy a orchestr na báse Camilla

Mauclairea. Smutný podzimní veer. Poutník znavený

tíhou dne i života kráí tžce k rodné vísce. Tu kmitne

se temnotou tajemná záe. Jaké svtlo kyne mi tu

vlídn vstíc? Je to hospdka na kraji vesnice, nebo

svíce hoící v kapli? Co takto uvažuje zaslechne poutník

hlas samého Spasitele pobádajícího a utšujícího : Jdi,

jdi, nalezneš pokoje, jedno je-li svtlo pod krovem

lidí, neb pod stechou chrámu. A poutník kráí

rychleji dojat tím hlasem plným dobroty a lásky

a v jeho oi upené na kmitající svtlo patí pojednou

kraj smrti vlídný a sladký znavenému. Sbor andl
uspává jej k vnému spánku. —

Znám málo skladeb, jež psobí dojmem tak

suggestivním jako tato komposice Charpentierova

zamlouvající se posluchai lahodnou a velou melo-

diností a okouzlující vzácnou náladovostí. Slova Spasi-

telova nad sladce kolébavým prvodem orchestru a

zejména závr se sborem andl jsou unášející.

(Pokraování.)

Hudba pi korunovacích král

anglických v dobách minulých.

(Dle anglických pramen.)

Brzká korunovace krále Edvarda VII. vzbuzuje

na všech stranách živý interess a nutká pirozen
i k ohlížení se do minulosti. Korunovaní slavnosti

anglické byly odedávna tak pestrý a rozmanitý, že po-

skytnou látky badateli v smrech nejrznjších.

Obad korunovaní býval provázen od pradávných

dob hudbou, umním to v Anglii velmi oblíbeným.

Pro služby Boží s tím spojené (coronation service)

pedepsány a pevn stanoveny urité církevní zpvy
(anthem). Skoro ve zvyk se ustálilo, že ti nejlepší

z domácích skladatel, jako svého asu Henry Purcell

aneb Hándel, mnohé z text znova ke každé koruno-

vaci komponovali. Tím povstala v Anglii dosti objemná
literatura, která u plodnjších skladatel slušný poet
skladeb zaujímá.

Z pedepsaných text oblíbeny a nejastji kom-
ponovány : »Zadok the priest« (Knz Zadok), »Let

thy nand be strengthened« (Nech Tvá ruka silná je),

»The king shall rejvice« (Král se bude tšiti), «Praise

the Lord, O Jerusalem « (Chval Pána, Jerusaleme) a j.

více. I pi korunovaním prvodu a hostin královské

byla hudba vyžadována a oblíbena.

Nejstarším pípadem korunovace krále pi úa-
stenství církve jest prý korunování A i dana, krále

skotského, sv. Columbem na ostrov Jonna v sou-

ostroví Hebridském r. 574 po Kristu. O hudb však

pi korunovacích dovídáme se neho uritého teprve

skoro o tisíc let pozdji. Do té doby víme jen, že za

krále Ethelreda r. 978 pna byla duchovenstvem
antifona »Firmetur manus tua« ; totéž se dálo i za

Jindicha L (1100—1135). Kroniká Elmham vy-

pravuje pi popisu korunovace tohoto vládce, že po-

užíváno také pi tom » vybraných nástroj a hlaholu

trub beskných«.

Jedinou zmínkou o hudb pi zpráv o koruno-

vání Jindicha VIII. (1509—1547) jest fanfára tru-

bek pi píchodu vévody Buckinghamského » jedoucího

na oi pekrásn vyzdobeném*. Za téhož krále pi
korunovaní hostin hráno bylo minstrely na violy

a zpíváno.

Obšírná zpráva o korunovaci Alžbty (1588

—

1603) jest bohatá zmínkami o hudb. Když se krá-

lovna po lodích pibližovala Toweru, pipraveno jí

obvyklé pivítání starostou msta (Lord Mayor) a rad-

ními. Na další pouti provázely ji etné bárky mšan,
z nichž nkteré zaznívaly » veselými a sladkými melo-

diemi nástroj «. Korunována byla dle starého obyeje,
pi mši. Tehdá nejspíše poprvé byly zpívány dle pání
jejího anglické církevní zpvy sborové (anthem), které

do té doby nebyly ješt uznány.
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V rukopisné zpráv o korunovaních obadech
Jakuba I. (1603—25) jest opt zmínka o zpívání

anthem, ale i tentokráte bez detailních údaj. Pi ko-

runovaním prvodu z Toweru do Whitehallu*) rovnž
neskrbleno hudbou. Doítáme se, že » královna také

obveselována byla dánským pochodem hraným 9

trubkami a kotly«. Také iní se zmínka o zpvu, »jenž

pi doprovodu houslí a jiných vzácných nástroj

jasn oznaoval cvrlikání pták a vyvozován byl dvma
hochy choralisty zpsobem úchvatným «.

Tomáš Tomkins, varhaník kaple královské a tehdá

velmi vážený skladatel, úastnil se korunovace Karla
I. (1625—49). Aspo tomu dosvduje souasná
zmínka, že pijal 40 shilling za komponování mno-
hých zpv ke korunovaci krále tohoto. Mezi jeho

skladbami naskýtá se skuten nkolik psaných na

texty korunovaní.

V » Dictionary of National Biography« praví se,

že ke korunovaci Karla II. (23. dubna 1661) Henry
Cooke všechnu potebnou hudbu napsal. Také v Ree-

sov »EncycIopaedia« teme, že Cooke napsal koru-

novaní zpvy, dle svdectví Antonína Wooda**) pro

Karla II. Jedna hymna o pti dílech jím složená

rovnž prý byla provedena v kapli sv. Jiího ve

Windsoru z rozkazu krále (17. dubna 1661). H. Cooke
vzdlal se v hudb v kapele královské Karli L, naež
vstoupil do vojska a dosáhl hodností kapitánské.

Pozdji stal se » vokálním skladatelem královým «. Vedle

nho nejspíše i jakýsi Henry Lawes nkteré koruno-

vaní zpvy pro Karla II. skládal, jak se z Bakerovy

»ChronicIe« dovídáme. Že bylo pi tchto slavnostech

jak náleží veselo, tomu dosvdují svdectví dvou sou-

asník Pepyse a Evelyna. Prvý praví: » Byl tak velký

hluk, že nemohl jsem slyšeti ani trochu z hudby ; ta

byla tím vskutku ztracena každému. « A druhý mluví

o » vzácné hudb provozované loutnami, violami, trou-

bami, varhanami a lidskými hlasy «. Jest interessantní

také, jak král byl hudbou uvítán, když pišel z To-
weru do Whitehallu pedcházejícího dne (23. dubna
1661). Tehdá pijalo jej tam nkolik dechových sbor
umístnných na rzných místech.

Pro korunovaní hostinu téhož krále napsal zase

potebnou hudbu Matthew Lock. Jest to nkolik zají-

mavých instrumentálních skladeb, jež až na naši dobu
se ve dvou exempláích dochovaly. Nalézáme mezi

nimi mimo jednu air (Ayre) prvý díl couranty a sara-

bandu. Skladby jsou ptihlasé a psány pro dechové
nástroje, jak tomu již titul svdí: »For his Majesty

Sagbutts and Cornetts«. Cornett byl pedchdcem
hoboje a dobrý hrá dovedl na píjemné a silné

tony vylouditi. Sagbutt (sackbutt) byla trumpeta s tahy

jako naše pozouny.

Dva velcí anglití skladatelé Dr. Blow a Henry
Purcell psali hudbu pro korunovaci Jakuba II.

(1685—88). Prvý — Zák kapitána H. Cooka — byl

varhaníkem v opatství westminsterském a kapli krá-

lovské a uitelem Purcellovým. Pro tuto korunovaci

*) »Bílý dm«, starý palác královský v Londýn, jenž
roku 1691 a 1697 vyhoel.

**) Známý souasný anglický starožitník (1632—1695).
Sbíral vzácné knihy, hudebniny, pepisoval památné nápisy atd.

psali oba spolen, uitel i žák. Purcell obstaral nej-

spíše i následujícímu panovníku Vilému III. ora-
skému (1689 — 1702) korunovaní hudbu. Frederick

Bridge*) jest toho domnní, že Purcellv anthem
»Preise the Lord, OJerusalem«, jenž byl r. 1895 pro-

veden na festivalu poádaném na památku dvoustoletí

úmrtí Purcellova, byl také napsán pro tuto píležitost.

O následujících dvou panovnících Ann a Jiím
I. máme rovnž zpráv dosti skrovných. Ann (1702

—

1714) prý skládali hudbu William Turner a Jeremiah

Clarke, oba lenové kapely královské, a Jiímu I.

(1714—27) Dr. William Croft, varhaník opatství west-

minsterského. Souasníci vypravují o hudb Jiího I.,

že sbor » zpíval anthem s rznými druhy instrumen-

tální hudby jako slavnostní ukonení korunovace«.

Korunovaní zpvy pro Jiího II. (1727—60)

dodány byly skladatelem vhlasného jména — Hánde-
lem. Tyto Hándelovy »Coronation anthems« vydány
byly v nové dob po dvakráte. Jednou v Anglii Dr.

Crotchem a podruhé v Nmecku známým badatelem

hudebním Dr. Chrysandrem v publikacích Hándelovy
spolenosti. Ob vydání se jen v jednotlivostech liší.

Od té doby nepešlo ani jedné korunovace, aby Hán-
delovy skladby pi tom dávány nebyly. Hándel nalézal

stále tolik vážnosti a obliby v Anglii, že dosti slavný

v domovin Dr. Boyce, skladatel královské kapely

a varhaník, byv vyzván napsati ke korunovaci Jiího
III. (1760-1820) anthem »Zadok the priest«, jejž

Hándel ped tím skládal, odmítl tuto lichotivou na-

bídku dokládaje, že by bylo nesmyslem o to se po
Hándelovi pokoušet. Pes to napsal Boyce na jiné

texty osm zpv, které byly skuten provedeny a na

naši dobu v rukopise v Bodleian Library se dochovaly.

Novou hudbu ke korunovaním slavnostem J i-

ího IV. (1820—30) psali Thomas Attwood a William

Knyvett. Prvý byl žákem Mozartovým, jenž si jeho

talentu velmi vážil. Anthem »I was glad« napsaný

k této píležitosti náleží mezi jeho nejlepší skladby.

Vedle tchto dvou skladatel provozovány sbory Hán-
delovy, Kentovy a Boyceovy (»Te deum«, napsané již

pro pedcházejícího krále Jiího III.).

Za Viléma IV. (1830—37) nové sbory poskytli

opt Attwood a Knyvett. Skladba Attwoodova »Ó Lord,

grant the king« uvedena byla pedehrou, v níž za-

pedena hymna »Rule Britannia«. .

O korunovaní hudb poslední královny Vikto-
rie (korunována 28. ervna 1838) málo potebí íci.

Nová hudba byla od Jiího Smarta a známého již W.
Attwooda. Zajímavé jest, že jejich skladby byly tehdá

velmi oste kritisovány. >Spectator« mluví o nich do-

konce jako o » pohan domácího umní «. Také Hán-
delv »Zadok the priest« a »The queen shall rejvice«

byly provedeny. Korunovaní obady dstojn zakon-

ovaly dv vznešená díla téhož skladatele : »Hallelujah«

a »Occasional overture«.

J. B-r.

*) Sir John Frederick Bridge, Dr. Mus. university ox-
fordské (nar. 1844), jest uznaným anglickým spisovatelem
hudebním.
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Národní divadlo.

Edouarda Laloa »Povst o Ysu« (»Le roi d'Ys«).

Premiéra dne 17. kvtna.

»Enfin il a vu le jour, ce Roi d'Ys, ecrit depuis dix

ans, et l'on a salué un maitre. Le succs dure encore; il

n'est pas pres de finir, et 1'Europe entire ne tardera pas

á applaudir un ouvrage rempli de poésie et de tendresse, de

grandeurs parfois, et qui témoigne une supréme habileté

dans Part de manier Porchestre.«

To napsal o naší opee ve svých djinách moderní
francouzské hudby p. A. Coquard r. 1891. Tedy ti léta po
prvém provedení Lalóova díla. Správn vycítil, že úspch
opery bude trvalý ve Francii. Tam pevn drží se na scén
dílo vypravené po stránce librettistické všemi effekty fran-

couzské opery, v hudb své nesoucí mnohé její znaky siln

a urit vyeny.

Klamal se ovšem vtom, že Evropa rozeheje se k upím-
njším applausm pro skladbu, která, zvláš pijde-li kam na
scénu trochu opoždna, jeví se našemu vkusu valn pobledlou

a našim požadavkm vi hudebnímu dramatu pec ve své

kompromisnosti jen skrovnou mrou odpovídající.

A k nám pišla práv hodn opoždna.
Jsme vdni divadelní správ, že dala nám poznat vyni-

kající dílo moderní francouzské tvorby. Ale není její vinou,

spíš as její škodou — že dílo to pi své zajímavosti dnes
práv již na scén zmírá vysílením stáí. Zajímá — ale

nechytá.

Zajímá jako dílo mistra mezi Francouzy své doby
veliké umlecké vážnosti ba smlosti zárove. Jest v opee
— i v tom má p. Coquard pravdu — skuíen mnoho nhy
a poesie, zazní tu opravdu leckde hluboký, veliký tón. Vlast-
nosti prvnjší vyznaují lyriku Rozenninu i Myliovu, beroucí
se tou zvláštní, zajímavými francouzskými harmoniemi ne-
senou z pola deklamaní, z pola melodickou kantilénou, vy-
znaují zárove i mnohé partie sborové, zajímavé národním
svým zabarvením, využitím themat bretaských ; vášní a

fanatickým, divým vzletem zmítají pak se silné opravdu
scény záhadné Margareddy.

Nechytá proto. Jednak, že invence Laloova není bez-

prostední a zcela svá, než siln eklektická. Než — kolik

jest konen mistr ryze pvodních ! Kolik jest dobrých a
výborných dokonce oper eklektických talent! — Nechytá
však pedevším, že jest nám dnes všeliké kompromisso-
vání mezi velikou operou francouzskou a Wagnerovským
hudebním dramatem irou nemožností. Laló pochopil —
budiž to Francouzi té doby k nesmrtelné zásluze — v plné

jich hloubce postavy Telramunda a Ortrudy z Wagnerova
»Lohengrina« ; dovedl odliti podle nich — budiž to

pitno mu k zásluze ne menší — postavy své Margared
a Karnaka, píbuzné síly, obdobné jim a pece více než
pouhé kopie. Chtl pokroku v konvencionelnosti a tradi-

cích tonoucí opery své konservativní vlasti. Ale zlomit

všechny vztahy k velké opee a k jejím šablonám, resignovat

na známé lidové scény, na písahy, na pochody vítz, na
zjevení, na hlasy z neznámých dálek a výší — na všechno
to, co dnes, po Wagnerovi, jest nám ošumlé, všední a ne-

pravdivé — toho nedovedl.

A nebyl pi tom umlcem té assimilaní schopnosti,

aby všechny ty rzné prvky, odjinud pijaté, když pijmeme
již vbec slouení jich v jediném jako možné, dovedl slouit.

V »Povsti o Ysu« kráí zhusta opera prvého Wagnerova

období, velká opera francouzská a i národní lehký ráz fran-

couzské opery komické klidn vedle sebe. Ale ohnivou

silou slohu, který byl by mohl všechny ty prvky roztavit a

v novou jednotnou spž slít, Laló nevládl. Nevládl ani —
co u Francouze zvláš sklamává — pedností, kterou p.

Coquard mu piítá: zvláštní njakou obratností ve využití

orkestru. Instrumentace nejeví nijaké zvláštní jemnosti i
dokonce francouzské rafinovanosti. Jest obyejného rázu,

místy, jako ve vzletné ouvertue, sice až skvlá, jinde zase

však, jako v pvabných jinak svatebních popvcích breta-

ských a pedchozím, rovnž národním pkném baletu hluchá,

bezzvuká.

Nastudování i provedení díla vnována patrná pée a

píle. Složitý aparát pracoval s plnou pesností. Souhra

i propracování orkestru bylo pkné, rovnž dobe ladil cel-

kový dojem scény. Nejrázovitji, opravdu markantn hu-

debn líené ti hlavní postavy, Margared a jejího svtlého
protiobrazu Rozenny a Karnaka, podali do rázovitých reliéf

vypracované a ohnm, vášnivou pomstychtivostí a zlobou a

zase nebeskou dobrotou proháté a osvtlené a pípadn
stínované pí. Maturová, sl. Slavíková a p. Benoni.

K. Hoffmeister.

Nové nmecké divadlo.

Vn modravého kvtu šeíku nerozlévala se ješt letos

jarní pírodou o sv. Jan, když ve tvrtý den kvtnových
slavnostních her dospli jsme k Wagnerové apotheose mla-

dého, rychle ke kvtm rašícího umní, k »Mistrm pvcm
norimberským «, v nichž mezi domem Pognerovým a Sach-

sovým vidli jsme pnouti se cosi šeíkovému vtvoví z da-

leka podobného. Ale illuse — podstatný initel divadelních

dojm — vytrvale provázela provedení díla i v dalších slož-

kách celkového jejich koloritu a nálady. Odeteme-Ii ukva-

penou v tempu pedehru, která proto vypadla píliš filistrovsky

nicotn s nepknými ritardandy v závru, snuje se ped námi

obraz pkn zladný v tónu i v barv. Zejména snaha stlu-

mením zvukové síly orchestru docíliti toho úinku, který je

možný jinak jen pi orchestru po bayreuthském zpsobu
dobe zakrytém, aby hudba byla vskutku pro posluchae a

diváka dramatu podstatnou souástí djovou, zdajíc se z jed-

nání vyplývati, a tím jednoty slohu souborného díla um-
leckého bylo docíleno — zasluhuje upímného uznání. Zají-

malo-li to srovnání zetelem k nedávnému pokusu znova do
repertoiru Národního divadla uvésti »Mistry pvce«, mly
osobnosti host snad ješt více pitažlivostí. Slyšeti na jedné

scén Friedrichsa, Bertrama a Slezáka nepoštstí se snadno.

Zaínáme-li s Friedrichsem, je toho píinou jeho v pravd
znamenité vytvoení typicky silného Beckmessra. U nho
není ani jeden krok, ani jeden posun nebo tón karikaturou.

Beckmesser, písa, inteligent mezi emeslnickými pvci, a re-

presentant starého vyžilého, pokroku nepístupného fili-

strovství umleckého, bezduchého copaství šablony —
žije u Friedrichsa pln a cele; je to lovk a je to typ,

není to persifláž lovka a typu. Pomr jeho podání Beck-

messra k vtšin ostatních je takový, jako pomr životné

scény ke karikované, jak ji naleznete v nkterém humori-

stickém list. Kdežto mnozí zahrnují ve svj program jen

svrchní, do oí bijící rysy Beckmessrovy dráždivosti, pano-

í vanosti, hadí úlisnosti, zkrátka jeho domnlého povýše-
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nectví, Friedrichs šel hloubji ve studiu role a odtud vyvážil

si ze shluku individuálností spolené charakteristikon všech

a petaviv je v akci (slovo pojaté v nejširším smyslu jako

prostedek veškerého výrazu) stvoil svého Beckmessra jako

typ. Pravda pracoval s jistou abstrakcí, ale ta není tak ne-

bezpena umleckému výkonu jako pecenní individuálního

momentu : má v sob možnost obecnjšího porozumní.

Proto také vystíci se dovedl výstednostem komiky : u nho
nesvijí se ve tetím djství Beckmesser v díln Sachsov
jako žížala a celá pantomimická scéna nabývá dstojnjšího

tónu ; Beckmesser obas si zakulže nebo lupne mu v kíži

po výprasku, ale nepobihá po jevišti jako zteštný. Všimne-

me-li si hudební stránky, poznáme, jak dokonale je inter-

pretem Wagnerovy hudební mluvy, pirozené, jen v melo-

dickou linii zvýšené intensity stylisované, což tím více lze

ceniti, ím kivjší názor o zpsobu, jakým t. zv. wagne-

rovský »recitativ« sluší provésti, také u nás v theorii pvecké
i v praxi je rozšíen. — Theodor Bertram a Lev Slezák

zastupovali lepší ást umleckých tendencí — Sachse a

Walthera ze Stolzingu. Že p. Slezák je eského pvodu,
není nikoho tajno, že by však slavený bayreuthský heros

Bertram byl také Slovan a sice pvodem z Moravy, a že by

se jmenoval Smídek, zstalo tuším až dosud skryto v našich

hudebních kruzích a rád se piznám, že teprve pede dvma
dny i já ochotným pítelem o tom byl jsem pouen. Máme
tedy i v nm nový doklad, jak k nepoznání dobe se naši

lidé v nmeckém umní akklimatisují, tvoíce pak jeho st-
žejné opory. Ostatn podobn je tomu prý s Ellenou Gul-

bransonovou, se »švédskou« Brunhildou eského pvodu . . .

Le vrame se k »Mistrm«. Slezák vyjímal se také zde po-

dobn jako ve Vídni, již svou postavou znamenit. K jeho

svžímu mladistvému zjevu pipoután je dar nemén sv-
žího a lahodného i dosti objemného hlasu, a neschází tedy

žádný z pedpoklad jeho tenorových úspch. Plynulá hu-

dební faktura prodchnutá vzruchem lyrických a výbojných

míst, který pekonával vítzn otesy a znatelnou zastenost

tónu zavinné indisposicí z nepíznivého jarního poasí, zvý-

šily ješt znan píznivý celkový dojem jeho výkonu. Jako

Slezák i Bertramv Sachs o celou hlavu pevyšuje typicky

své okolí. Hned jak vstoupí do kruhu mistr, zajiskí vám
pedstava Sachse-pemožitele, silného charakteru, který vskutku

právem smí shlížeti na marnost, na klam a mam svta, leží-

cího hluboko pod ním. Jak neskonale dobrý je to Sachs,

když pohlíží s rostoucí zálibou na Walthera bojujícího proti

mrtvé litee cechovních regulí nebo na milostný zjev Eviina
pvabu! Jak již nkolikráte jsem zde napsal: Bertram je

celý lovk a umlec zde, jako je celým bohem a umlcem
v »Prstenu Nibelungov*. — Slena Foerstlová jako Evika
pináší své úloze velmi sympatický svží hlas a nžný pvab
svého podání; krásnou Magdalenou byla slena Carmasi-

niová, jež dovedla šastn zachytit prostodušný její tón a ve

scén s Davidem nevyzývavou pointu svých lákavých slib

;

také v kvintettu tetího djství hlubší základ zvuného hlasu

jejího velmi píjemn se rýsoval v souzvuku ty ostatních.

Z dalších elných úloh Pogner p. Haydterv a David pana
Pauliho nemli pro nás jiného významu nežli konstatování,

na jaké výši umní stojí naproti nim u nás p. Kliment a jak

pirozený je zpsob, kterým podává nám Davida pan Veselý.

š.

Feuilleton.

F\lingerv „Beethoven".

Vídeský spolek umlc »Secesse« zajistil si prio-

ritu pi vystavení díla, jež vzbudilo všude rozruch,

kam zprávy o nm se donesly. Již dávno ped letošním

jarem obas z lipského atelieru Maxe Klingera, umí-

stného v prostém, ale s umlecky taktním komfortem
zaízeném dom na periferii msta, tam, kde ješt

píroda se svou svží zelení a vnmi, se svým voln
proudícím vzduchem dominuje nad dusivým ovzduším,

z vnitního msta se ženoucím, pronikaly zvsti o vele-

díle (jak íkali pátelé Klingerovi) a postupu prací

umlcových. Do letoška patnáct let minulo od koncepce

Klingerovy skulptury »Beethovena« a když dílo se

zrodilo a prošlo kestem veejné pístupnosti, rozchá-

zejí se úsudky o myšlence i zpsobu, jakým byla

provedena, velmi podstatn. Bylo snad málo opatrno,

že zasvcení lipští pátelé vysoko vynášeli hodnotu
díla ; zkušenost uí, že jen kritická pedbžná zpráva

dovede pipraviti pdu pro porozumní umleckému
dílu, nikoli tendenní reklama, tebas dílo jisté nepo-

piratelné kvality umlecké mlo a tedy šlo jen o ne-

vhodnou i neoprávnnou nadsázku. Zprávy o »veledíle

moderního sochaského umní«, které již pedem dikto-

vati chtly kritice, aby složila u jeho podstavce emblémy
analysy a ostí svého soudu, byly jen s to vyvolati

v ní reakci smrem k písnjšímu posuzování. Tím lze

si vysvtliti, že vedle stranník Klingerových hlasit

dílo jeho velebících stojí vážná a znalecká kritika, jež

nad lecíms potásá hlavou. Pokusím se osvtliti otázku

po hodnot díla Klingerova s hlediska, které mže
zaujmouti hudebník, jemuž obor výtvarných umní je

stejn vítaným krajem pemítavých procházek.

Z dosavadních dl Klingerových nejužší vztah k hu-

debnímu umní má jeho »Brahmsphantasie«, cyklus lept,

mezi nimi nkterá mistrovská ísla. V plastice však jeho

» Beethoven* je zcela osamocen. Nevím, do jaké míry

Klinger-hudebník hrající na nádherném kídle stojícím

v jeho pracovn pi koncepci myšlenky na KHngera-

plastika ml vliv. Ale zdá se mi, že vlastn o vlivu

nemže býti ei, nanejvýš jen o souvislosti jeho ped-
stavy o Beethovenovi a realisaci její v mramor. Tak,

jak Klinger modeloval Beethovena, nikdo z nás by st

jej snad ani nedovedl pedstaviti. Pi tom pouštím

mimo zetel prozatím vše, co nemá v díle jeho ráz

duševnosti, tedy vše formáln. Zbude nám jako pedmt
jen ta ást lidského tla, která je nositelkou zevnjšího

výrazu duchové kultury : hlava. Vyjdete-li z vedlejších

prostor do té hlavní, v níž stojí dílo Klingerovo, a

popatíte v Beethovenovu tvá, poznáte ihned, že užil

tu Klinger do podrobností vrn Kleinovy známé
masky ; setkáte se s týmž tsným sevením rt jakoby

v nevoli nad násilím, jemuž musil se poddati, s týmž
trochu zamraeným výrazem tváe, z níž oko vyzírá

pevn ped sebe s jistým vzdorem. Bezdky tážete se,

pro práv tu masku Klinger si zvolil, a pro dsledn
výraz její penesl na ruce, jež svírají se v psf? Pi
prvním shlédnutí vidl jsem v té tvái Beethovena

C-moll symfonie, Beethovena, který chtl osudu »sáh-

nouti do tlamy «— ovšem v zjemnlém výrazu následkem
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uhlazené, tém canovovské techniky plastické. Tím více

mne pekvapilo, když jsem se setkal s výrokem velmi

bystrého hudebního kritika R. Hirschfelda, který praví,

že Beethoven tu pichází z íše jasu a slasti ! Pedstava
Beethovena páté symfonie snad nejvíce odpovídá dnešní

nálad, v níž zabýváme se opt horlivji tmi zjevy

prbojné kultury duchové, které souborn shrnujeme

pod oznaení titanismu, a Beethoven stále výš se vzpí-

nající k met svého umní, po náboženském vytržení

posledních kvartett snící v nártu desáté symfonie

0 vrcholcích splynutí antiky a kesanství, dvou pól
lidských kultur, je práv poznatkem našich dní. Pi-
jmeme-li tento ideový základ, pak v dslednosti této

koncepce Klingerovy (s hlediska jeho umní : koncepce

oslabené technikou materiálu a volbou výrazu) dojdeme
k úzce píbuznému umleckému projevu u Klingera

samotného : k jeho problémovému dílu »Ježíš na

Olympu «.

Jestliže takto podailo by se nám zapnouti jeho

» Beethovena « ve vývojový sled jeho celkového díla

a uvésti jej v souvislost ideového charakteru poslední

periodu jeho tvoení vysoko povznášejícího nad pro-

stedí a okolí, mžeme i v zevnjší podob, v provedení

shledati oporu pro svj výklad : Beethoven zpodoben
je jako Zeus. V kesle s obloukovitým opradlem sedí

Beethoven, obnažená svrchní ást tla, na rozdíl od
geniální svalnatosti Rodinovy, s jakou se shledáváme

pi jeho Viktoru Hugovi, mkce modelovaná je mírn
ku pedu sklonna s hlavou pevn v ped hledící

;

pes skížené nohy (pravá peložena pes koleno levé,

na zemi spoívající) splývá v ladných záhybech reali-

sticky podaných pokrývka nekryjíc však jejich chodidel

opatených podložkami na zpsob opánk a na široké

desce ped keslem ostrým velkým drápem zachytit se

snaží orel z erného mramoru s poloroztaženýma ješt

kídloma a s hlavou obrácenou k tomu lovku, který

není pece skuteným Zevem. Bílý mramor tla skvle
záí z bronzového, na závitech podpradel pozlaceného

kesla, ozdobeného pti hlavami ve sloni provedenými

a vroubeného ímsou, v níž polodrahokamy imitují

drahocennou ozdobu smaltu. Na poboných a zadní

stran shledáváme se s nkolika temnými, tém neroz-

ešitelnými reliéfy, které nevymykají se však nad význam
nahodilého allegorického ornamentu. Mn aspo stejn

jako mnohým jiným nepodailo se sosnovati vlákna

jejich souvislosti s dílem.

A jakkoli o ní se soudí a tebas v nedostatku

jiné opory musila i nevkusná šmolková výzdoba stn
sloužiti za doklad pro zmenšování jejího významu, práce

zstane vysoce zajímavým a významným tvrím inem
v díle Klingerov, které až dosud vždy spíše bylo silno

svou konstitucí myšlenkovou nežli formovou. Pi jeho

» Beethovenovi « zvlášt pro hudebníka bude zajímavý

námi vyložený vztah k obrovitému hymnu vítzící vle,
k páté symfonii, tebas výtvarník nenalézal formové
zpodobení vesms s myšlenkou stejnorodým ; a dále

snad upoutá i hudebníka ten vztah, který má » Beethoven

«

k ideálnímu slouení dnešní kultury s kesanstvím pímo
1 nepímo nesíslnými svazky související s kulturou

starovkou s jejím kultem krásy, kteréž slouení bylo

snem velkého kulturního vdce lidstva v íši zvuící
krásy : — Beethovena. Dr. h. s. (Víde).

Zprávy spolkové.

Koncept ve prospch pomníku "Pavlu Kížkov-
skému v Brn poádal dne 16. kvtna t. r. zpváky spolek
»Hlahol« v Praze a sice ve dvoran Žofínské. Poad byl po
vtšin vnován Kížkovskému a slyšeli jsme v správném
provedení tyto jeho rázovit eské, vn krásné mužské
sbory: »Utonulá«, »Odvedeného prosba* (C-dur), »Dar za
lásku « a »Cyrill a Method« (tento poslední s prvodem
dechových nástroj, který opaten byl vojenským hudebním
sborem nepíliš vhodn, jsa nepomrn silný a asto nesla-
dný); i s »Hlaholem« jubilující »Kytan« skvostn pednesla
»Dívu« a paní L. Homolová a pan J. Kahovec (lenové
»Hlaholu«) s porozumním i náležitou oduševnlostí zapli
Kížkovského mén známé sólové písn »Zahualy hory« a

»Jaro a vesna*
;
dámský sbor tento Kížkovského program

rozšíil lahodivým zapním Bendlova dvojzpvu *V tom
svt« a sboru »Rže sem!«, jakož i roztomilou Myslive-
kovou trojicí »Notturna«. Jak sólové zpvy, tak i ísla sbo-
rová pednesena byla svže a velice zamlouvalo se prove-
dení jejich ; sbor mužský (a také ponkud i dámský) nebyl
tentokráte však tak „etn obsazen, jak pi produkcích Hla-
holských obvyklo. ídil pan K. Douša a klavírní prvody
zcela pimen obstaral p. Veselý. Obecenstva bylo — velice

málo! Bohužel nebyla pieta pro Kížkovského, jednoho
z nejprvnjších a nejpovolanjších zakladatel a tvrc e-
ského zpvu sborového, jíž »Hlahol« poádáním tohoto
koncertu výrazu dáti chtl, našimi umnímilovnými kruhy
s dostatek pochopena. Škoda.

"Pražský „J+lahol" provedl v nedli dne 25. kvtna
t. r. jako závr svých letošních jubilejních produkcí v kostele
sv. Jakuba mši »In honorem s. Venceslai« od K. Douši za
ízení skladatelova. Pkná tato práce, a v Credu ponkud
neklidná, byla mohutným smíšeným sborem Hlaholským
provedena exaktn a vyrovnan

;
po Graduale a Offertoriu

zpívala »Kytara« dv vložky staršího rázu a datum, však
s plnou svou lahodou, již u jiného kvartettního sdružení
marn bychom hledali. »Hlaholu« písluší za úctyhodný výkon
plné uznání.

Sokolská Beseda odbývána byla dne 7. kvtna na
Vinohradech s velikým úspchem zevn"jším. Umlecké síly

prvého ádu vnovaly podniku svoji souinnost. Na prvním
míst dlužno zaznamenán' nový zjev mezi houslovými virtu-

osy. Žák prof. Ševíka J aroslav Hájek absolvuje letos

pražskou konservato. Vedením vhlasného mistra vycvien
vchází do svta jako hotový, dokonalý umlec, mohoucí po-
staviti se po bok Kubelíkovi a Kociánovi. Krásný mkký
tón, výrazné pojetí skladeb, úžasn rozvinutá technika, která

jeví se zvlášt v ovládání staccata, staví Jaroslava Hájka na
rove velkým svtovým virtuos 11

. Ze obecenstvo zmlsané
poslední dobou požitky houslového umní neskrblilo nad-
šenou pochvalou, a že až do únavy umlce žádalo od nho
pídavky, jest za okolností tch na bíledni. Na programu
veera byly duchaplné pednesy písní sleny Elly Noe mi,
která získala si u nás jméno co koncertní pvkyn nevšedních
kvalit. Náladu písní dovede mladá umlkyn vystihnouti vždy
pípadn, jak dosvdila pednesem Brahmsovy velkolepé
písn »0 vné lásce« a nkolika jinými drobnými písnmi,
z nichž zvlášt dlužno upozorniti na rukopisné novinky Jos.

R. Rozkošného, adící se estn k stávajícím již pracím mi-
strovým. Po hluném potlesku pidala adu Libických písní,

které jako obyejn došly vdného pijetí. Pan Pavlata,
virtuos na violoncello bezvadné techniky a vytíbeného vkusu,
pednesl se vzácným porozumním skladby od Schumanna a

Poppera a j., a sklidil za n všeobecné uznání. Prbh ve-
era byl vbec velmi animovaný.

Judební pehled "Prahy a venkova.

Benešov. Pv.-hud. veírek zpv. sp. »Ozvna« dne
15. kvtna. Poad: Scharvenka: Valík pro klavír na 4 ruce
(sl. Jindichová a Taussigová). Dvoák: Sbor z op. »Dimi-
trij«. Nápravník: Dvojzpv z op. »Dubrovský«, a Smetana:
Dvojzpv z »Hubiky« (pí. a p. Dhbalovi). Knahl : »Tam
tichou nad Lužtiicí«. muž. sb. Zajc: Arie z op. »Zrinský«
(sl. Petrová). Ríhovský: »Muziky„ už hrajou« a Jindich

:

»Veerní«, žen. sb. Moszkowski : Španlský tanec pro klav.
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4 r. (sl. Jindichová a Taussigová). Malát: Národní písn
pro smíš. sb. Malát: Louka široká, a Smetana: Polka, smíš.

sb. Vogner: Sousedská, žen. sb.

áslav. Dvoákv veer »Hlaholu« dne 11. kvtna.
Dirig. J. V. Bok. Poad ze skladeb Dvoákových : »Slav-

nostní zpv« op. 113. pro smíš. sb. s prv. klav. 4run.
O Ant. Dvoákovi promluví p. dr. Konrád. Kvartett F-dur
op. 96. (pp. Fitzner, Kacafírek, Ullmann a dr. Konrád).
Mor. dvojzpvy«, žen. sb. Trio z B-dur op. 21. (pp. Fitzner,

dr. Konrád a prof. Vinš). »Žal« a »Dve v háji«, muž. sb.

Kvintett Es-dur op. 97. (pp. Fitzner, Kacafírek, Ullmann,
prof. Vinš a dr. Konrád). Klavírní prvod: sl. Boková a

p. dr. Kollinger.

J-roice. Koncert pi oslav 401eíého trvání zpv. sp.

»Ratibor« dne 18. kvtna. Poad: Rubli: Heslo zpv. sp.

»Ratibora«. Bendi: Svatý Václave. Veit: Na ^Prahu. Kíž-
kovský: Utonulá. Knahl: já jsem slovan. Škroup: Kde
domov mj.

Jiradišf Uherské. Akademie ve prospch chudých
studujících dne 8. kvtna. Dirig. prof. Kollmann. Poad

:

Haydn: Rakouská hymna. Mendelssohn : Žalm. 115. pro
sola, sbor a orch. Goetze : Drobnokresby pro smyc. orch.

Pugnani: Ukolébavka (sbor houslist s prv. harm.). Bažin:
Kižáci, muž. sb. Dvoák: »Legendy« velký orch. Bendí:
»Švanda dudák«, chorální výjev pro sola (pí. Kollmannová
a pp. dr. Ržika a Dank), sbor a orch.

Jarom. Dvoákv veer pv.-hud. jedn. »Jaromír« dne
13. dubna. Dirig. Stocký a Matjka. Poad: O Dvoákovi
(p. Teštík). Dvoákovy skladby: Praeludium a polka ze
Suity pro orch. Hymnus, smíš. sbor s prv. klav. a harm.
»Dumky« pro klavír, housle a violoncello (pp. Bubáek, Pe-
kelský a Schmidt). Fantasie z op. »Dimitrij«, pro malý orch.

upr. Pojman. »Pomluva« a »Ztracená oveka«, muž. sbor.

Slovanský tanec (F-dur), orch. Klavírní a harm. doprovod
pp. Bubáek a ed. Kovanda.

Lubla. Koncert muž. zp. sp. »Smetana« z Plzn dne
17. kvtna. Dirig. B. Beneš. Poad: Gerbi: Zdravljica.

Kížkovský: Utonulá. L. de Rillé : Písaha lesa. Nedvd:
Slovo, muž. sb. s ten. sólem. Malát: Zpvy lidu esjcého.
Klika: Já v snách T vidl. Foerster: Orá. Palla: eské
tance.

Rokycany. Koncert muž. zp. sp.„ »Smetana« z Plzn
dne 13. dubna. Poad : Tovaovský : Žene mrak se erný.
Beethoven : Sonáta D-dur pro housle a klavír (pp. Hrdlika
a Tichý). Klika: Já v snách T vidl, a Foerster: Orá.
Písn (p. Hummel). L. de Rillé : Písaha lesa. ajkovskij

:

Melodie a Scherzo pro housle s prv. klav. (pp. Hrdlika a
Tichý). Smetana: Píse na moi. Palla: eské tance.

Slaný, Koncert skladatele A. L. Vymetala dne 11.

kvtna. Poad ze skladeb Vymetalových : Slavnostní sbor,

muž sb. Písn (sl. Šrámková)., »Ukolébavka« a Humoreska
pro housle s prv. klav. (p. ížek). Písn (p. dr. Lukeš).
Ženské sbory (dam. odbor zpv. sp.,»Dalibor«, dirig. K.
Maušinger). Z Vesnických písní (sl. Šrámková). Smíšené
sbory. »Hvzdiky«, smíš. sb. s ten. sólem (p. Maušinger).
Písn (p. dr. Lukeš). Mužské sbory.

Voly. Pv.-hud. zábava Pveckého družstva dne 8.

kvtna. Dirig. Cel. Lom. Poad : Offenbach : Ouvertura k op.
»Orfeus« (kapela S. Símy). Paukner: Slziky, smíš. sb. Bendi:
Dojbrou noc, žen. sb. Smetana: Duetto z op. »Braniboi
v echách«. Delibes : Intermezzo z op. »Naila« (kapela).

Strébl : Kytiky, žen. sbor se sopr. sólem. Smetana : »Roz-
mysli si Maenko«. Rozkošný: Opuštný, muž. sb. Weiss:
eská sms. Klavírní doprovod sl. Vondrášková.

Záheb. Koncert zp. sp. »Smetana« z Plzn dne 18.

kvtna. Dirig. B. Beneš. (Poad týž jako v Lublani.)

Žamberk. Hudební veer »Zábavního spolku« dne
4. kvtna. Dirig. J. Walter. Poad : Mozart : Ouvertura k op.
»Figarova svatba« orch. ajkovskij: Arie Gremina z »On-
gina«. Pafha : »Když jsem plela len« a »Já husárek malý«,
smyc. kvartetto. Malát-Smetana : »Dalibor«, duo pro harm.
a klavír. Walter: Zaarované pole, smíš. sb. s prv. klav.

Chopin : Grande valše, orch.

Jiudební pehled ciziny.

Bologna. Na svém tournée Itálií stavl se Eduard
Colonne i u nás zde. Byla to pro náš dosti jednotvárný
život jakási zmna ; tím vtší zajisté pekrásným programem
mistrovým. Dával tu skladby Bizetovy (Patrie), Saint-San-
sovy (symfonie z A-moll), Wagnerovy (pedehra k 3. aktu
»Mistr«), Laloovy (pedehra k opee »Povs o Ysu«), Man-
cinelliovy a Berliozovy. Mnohé z nich byly s nadšením pi-
jaty a opakovány. Náš domácí sbor ^Orchestra Bolognese«
také nemalou zásluhu má na tomto velkém úspchu.

a. g. c.

Brussel. V divadle »de la Monnaie« provozována
poprvé minulého msíce nová baletní pantomima »Captive«
od Luciena Solvaye, hudba Pavla Gilsona. Libretto jest

zrun upraveno a prrtitura, v níž jsou zajímav protkána
themata orientální, znamenit instrumentována ; pes to však
pijetí bylo vlažné. Píinou toho byla rozrušená mysl za
posledních nepokoj politických a dosti komplikovaná hudba,
která vyžaduje studia a pozorného naslouchání. — Poslední
z konceit Ysayeových »Nouveaux Concerts« se nad obyej
vydail. Repertoire byl ryze klasický — Bach, Mozart a

Mendelssohn. Sólisty byli dva houslisté Thibaut a Eugne
Ysaye, poslední také dirigent orkestrálních ísel, a pianista

Raoul Pugno. Zvlášt krásným byl Bachv koncert pro
2 housle, pednesený obma svrchu uvedenými houslisty.

z. p.

Jfelsingfors. Výtený dirigent finský Robert Ka-
janus poádal i leíos obvyklou adu symfonických koncert,
v nichž s nevšedním rozhledem a vkusem si všímal nejvý-
znanjších moderních dl domácích a cizích. Tak v po-
sledním koncertu vzpomenul prvé symfonie (E-moll) Sibe-
liovy, kterou již ped tím na svém turnée po Evrop r. 1900
hrál. Práce tato vyznauje se rozkošnou náladovostí a ori-

ginálními nápady, a místy jeví stopy vlivu hudby ajkov-
ského. Sólistou byl mladý Dán Henry Bramsen z Kodan,
jenž docílil cellovým koncertem (A-moll) Klughardtovým
pkného úspchu. V témž koncert pedveden obecenstvu
jako novinka Maxe Schillinga symfonický prolog ke »Králi

Oidipovi«. Setkal se pes nkteré krásné jednotlivosti s úsp-
chem dosti slabým. — Dne 9. dubna bylo oteveno nové
finské divadlo. Této slavnosti úastnili se udští hudebníci
novými skladbami, a to Sibelius kantátou »Pvod ohn*
dle legendy z Kalevaly, Armas Járnefett slavnostní ouver-
turou a Erkki Melartin rznými vložkami k dramatu »Svatba
v Pohjole« (rovnž dle Kalevaly) z péra básníka J. H.
Erkko. Martin Lindkron.

Charkov na ^usi. V III. symfonickém veeru posv-
ceném novjším skladatelm západním zahajovaly program
Griegova prvá »Peer Gynt« suita a Sibeliusova »Labuf
tuonelská«, jež ob dosáhly velkého úspchu. Také s ne-
obyejným nadšením pijata Smetanova symfonická báse
»Vltava«, již zdejší kritika vychvaluje pro »zpvnou melo-
diku a ryze eská národní themata«. I obecenstvu se tato

práce daleko více líbila, než Weingartnerova symfonie Nr. 1

(G-dur). Vedle sola na harfu (Hasselmannova »Španlská
serenáda«) obohacovala ješt program hra na klavír mladé
talentované pianistky sl. Mauriny. Koncert Sauerv, jejž

zahrála, s nevelkou pochvalou se potkal, neb není žádnou
prací originelní. V tomže koncert dáváno scherzo F. Buga-
melliho ízením autorovým se slabým úspchem. Ve IV. kon-
certu zpsobilo obecenstvo velkou oslavu p. J. Slatinoví.

Byl to vdk pilnému dirigentu za dlouholeté pelivé a sv-
domité vedení našich koncert symfonických. Byly prove-
deny: Lvovova ouvertura »Undina«, dv skladby církevní

Bortanského, Nápravníkuv »Démon« a suita Rimského-
Korsakova z »Pohádky o caru Saltarjovi«. — Poslední symfo-
nické sobranije mlo na programu ajkovského >Francescu«,
Kalinnikovu symfonii G-moll, ouverturu k »Ruslanu«, pede-
hru k »Chovanšin« a Rubinsteinovo smycové Andante.
Interes se sousteoval na slavném dirigentu p. Vinograd-
ském. Provedení všech skladeb bylo velikolepé a nadšen
obecenstvem pijímáno. H—ka.

binec. Roku 1897 zídila zdejší obecní rada nadaci,

aby se vždy po dvou neb > tech letech vynikající díla Bruck-
nerova, jenž jest rodákem hornorakouským, vzorn provo-

I

zovala. Na palmovou nedli byl tetí koncert této nadace.
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Zdail se nad oekávání skvle. Provedeny 4 velká díla

Brucknerova, pi emž se nkolik zdejších zpeváckých spolk
spolu se sesíleným divadelním orkesrem úastnilo. Na
konci koncertu obecenstvo pipravilo dirigentu kapelníku
Góllerichovi a všem úinkujícím boulivé ovace.

Londýn. 1 korunovace nynjšího krále anglického
Eduarda VII. utváí se ve velkolepou slavnost hudební. Pi
píchodu krále do choru opatství westminsterského bude
se zpívati anthem (sborová hymna) Sira Huberta Parryho.
Pi holdování novému králi bude zase zpíván anthem Sira

Fredericka Bridgea, jenž jest ze vech nejdelší, neb tento

holdovaní akt pro množství pair trvá dosti dlouho. Sir

Walter Parrat složil tetí anthem, jenž zapje sbor pi vsa-

zení koruny na hlavu královu. Jiné ješt nové skladby, ba
i starší jako Parcellovo »Te deurn«, Hándelv »Zadok knz«,
Tallisova »Responsoria«, skladby Henrya Smarta, Orlanda
Gibbonsa, J. J. Wesleya a Sira Johna Stainera budou pro-

vedeny. Sir Arthur Sullivan, intimní pítel nového krále,

napsal pro tuto korunovaci »Marcia imperiále*. — Covent
Garden, nov restaurovaný a pekrásn vyzdobený, byl ote-

ven znovu 8. kvtna »Lohengrinem« za vedení Mancinel-
liho. Mimo cyklus opei Wagnerových budou provedeny
v jazyku italském tyto opery: Aida, Don Juan, Mefistofele,

Lazebník sevillský, Figarova svatba, Maškarní ples, Lucia
di Lammermoor, Sedlák kavalír, Bohéma Pucciniho, Nápoj
lásky; francouzsky pak tyto: Faust, Carmen, Povst o Ysu,
Romeo a Julie a Hugenotti a dosud neprovedená opera
»La princesse Osra« Herberta Dumminga, žáka Masse-
netova. Jemmy.

Moskva. U nás jest Nikisch pímo zbožován a vždy
dociluje peplnných koncert. Tak bylo i posledn pi jeho
píchodu. Nejkrásnji provedena z hojného jeho programu
tvrtá symfonie ajkovského a C-dur symfonie Schubertova,
jež ob ideáln byly podány od prvého až do posledního
taktu. — Nikisch vystoupil také u nás mezi dvma svými
koncerty jako pianista v H-dur triu Brahmsovu a velmi se

líbil. — Z dalších hudebních ,událostí našich nutno komen-
tovati provedení Mozartova »Únosu ze Serailu« konservatoí,
koncert pp. Skrjabina a vMajkapara, paní Dkanové, du-
chovních koncert a j. — tenáe Vašeho ctného bude také

z^jímati zajisté zmínka »Mosk. Vdomostí« (. 81) o orkestru

C. Filharmonie. teme tu: »eská filharmonie obrátila se

na »Slavjanskoje obšestvo« s prosbou o odporuení jejího

orkestru v Rusku. Rádi prokážeme slovanskému sdružení

podporu, neb jest známo, že uherské a rumunské orkestry

neumleckostí svou kazí vkus ruského obecenstva. Slavjanské

obšestvo v zasedání 20. bezna ustanovilo cirkuláem^ od-
poruili všem iditelrn ruských hudebních sdružení, lázní,

divadel a j. orchestr »eské Filharmonie«. L—ov.

Neapol. Úspch opery Eduarda Mascheroniho »Lo-
renzy« v divadle San Carlo nachází enthusiastického ohlasu
na všech stranách a pochvaly veškerého tisku italského.

Zdar opery zaruovali již pedem pedstavitelé jako Gemma
Bellincioni a Francesco Vignas. I orkestr zstal pi prove-
dení této opery vren své výtené povsti. Skladatel jest

zkušený hudebník, jehož melodika jest šavnatá a jenž do-
vede s orkestrem zrun zacházeti a jej k dramatickému
výrazu pln využiti. Aplaudováno bylo hlavn arioso Ge-
racea v 1. jednání, v druhém aktu poetická pedehra, náek
Lorenzy, romance Carminy a duett pi svádní a v tetím
jednání vypravování Carminy o svém životu, romance Lo-
renzy a celý dramatický vývoj lásky mezi lupiem a svd-
kyní a episoda Giovinazzy. Kritika italská pokládá tuto novou
operu za nejlepší z hudebn dramatických prací v posled-
ních letech v Itálii napsaných. V obsazení byli ješt výtení
baryton Arcangelo (Gerace) a Rosa Garavaglia (Giovinazzo).
Poslední byla zvlášt hojným potleskem odmnna za me-
lodii »Laggi la notte mille lune«, jež se neobyejn líbila.

Z tech akt opery jest tetí nejlepší. Carlo.

"Paíž. *Sociét des Grandes Auditions musicales«
dala^ podnt nedávno ku provozování Wagnerova »Soumraku
boh« a »Tristana a Isoldy«. Toto hudební sdružení dobylo
si již díve velkých zásluh o hudební ruch francouzský tím,
že provozovalo nejvynikající díla domácí i cizí. »Soumrak
boh< dosud ve Francii dáván nebyl. Dirigentem vyvolen
nadaný pianista pan Alfred Cortot; regii povede Willy

Schtz. Dle bayreuthského vzoru bude orkestr zakrytý a

neviditelný; podobn i osvtlení. Dekorace se budou také

co nejvíce pidržován' nmeckých vzor, pokud to ovšem
pipustí požadavky divadla »Chateau-d'Eau«, v nmž pro-
vozování tato budou konána. I opona bude se zprosted
na ob strany rozhrnovati. Mezi umlci, kteí se pedsta-
vení úastní, bude i nkolik, kteí požívají svtového jména.

— lly.

Z Varšavy. Mezi novinkami jarní saisony pední
místo zaujímá nová opera Zygmunta Noskowského »Livia

Quintilla* na slova L. Germanna dle dramatu St Rzejkow-
skéhq. Dj založen jest na milostném konfliktu mezi krás-

nou Rímankou Livií a jejím otrokem, hudebníkem Lykonem.
Noskowsky pedstavil se tu poprvé jako operní skladatel a

dobyl si rázem nadšeného pijetí. Nejlepší ísla opery, jež

jest pracována ve stylu Wagnerové, jsou sborová serenáda
na zaátku prologu, píse Lykona (výtený výkon p. Flor-

janského), scéna Lykona s Livií a v druhém aktu krásné
intermezzo. I po stránce technické mnoho lze nalézti v ní

zajímavého — jako na píklad duetto Livie s Lykonem
pracované ve form kanonické a j. SI. Kruszelnicka (Livie)

a p. Florjanski (Rek Lykon) mli nemalého podílu na ze-

vnjším úspchu opery. —ner.

Jednofa eskoslovenských editel kr, ka-

pelník, varhaník a majiel hudebních škol.

(Za redakci této rubriky odpovídá B. Kašpar.)

Hudební školy. (Píše Jan Bušek.) Horeka, za-

chvátivší veškeré stavy za úelem zlepšení sociálního posta-
vení neušetila ani stav náš. Tomu nasvduje úsilovná práce
organisaní, jevící se v »Jednot« naší, tomu nasvdují
i práce jednotlivcv podávajících rzné návrhy resp. náhledy,
jak by možno bylo stavu našemu prospti a postaviti jej

tain, kam svým velkým významem v život národním dávno
patí. Nejsou sice všecky návrhy pijatelné, ale vyzírá ze všech
snaha, prospívati k dobru celku. Organisace naše, požadavky
naše jsou na pochodu, ty nezastaví nikdo a díve nebo po-
zdji stanou se tak palivou oíázkou, že i vláda bude nucena
probuditi se ze své Iethargie vi našemu stavu a zpsobem
vhodným rozešiti vc. Ovšem práce nesnadná to, uvážíme-li,
že organisace naše zahrnuje v sob editele kr, varhaníky,
kapelníky a majetníky hudebních škol. Budiž však konsta-
továno ku chvále nkterých mst, že vyšla velice ochotn
vstíc našim požadavkm a upravila hmotné pomry kol. ed.
kr a varhaník. Tak Chrudim, Pardubice, Daice a j. Jako
referent sekce »hudební školství* v »Jednot« naší chci se
cjotknouti pomr hudebních škol k úadm a obecenstvu.
Ze hudební školy nejsou tak respektovány, jak jim náleží,

pociujeme všichni. Co toho píinou? Jsou mnohé píiny!
V prvé ad úady samy. V každém jiném oboru práce
úady zakroují a pokutují toho, kdo ne cprávn ubírá vý-
dlku skuteným odborníkm. Jen do hudby smí každý fušer
zasahovati beztrestn. A pece jest to umní. Což jest pi
vyuování volba vyuovacích prostedk tak snadnou vcí,
že každý, kdo udlal u hudby kaprála, se mže do toho
pustit? A tomu se íká »vyuování« ! Ne, to jest experimen-
tování a sice trestuhodné, ani rodie jsou pímo o peníze
odíráni a talenty se nií bezcennými škváry. A k tomu úady
mlí. A pro by nemlely? Mleli jsme klidn my, na vci
interesovaní^ a klidn odvádli jsme své dávky berním
úadm. Vždy my svým dosavadním olympickým klidem
budili mínní, že jsme ten nejspokojenjší stav pod sluncem.

My musíme všemi zákonnými prostedky domáhati se
uspokojivého vyízení svých požadavk, tak jako iní uitel-
stvo, dlnictvo, obchodní pomocnictvo a j. Avšak nestaí
ve všem spoléhati na pomoc s hry!

Vše dá se obcházeti, i zákon. Až dosud povolovalo
velesl. c. k. místodržitelství hudební školy dle císaského na-
ízení ze dne 27. ervna 1850. Pihlédnme blíže, co praví
se v jednotlivých paragrafech naízení cis. a shledáme velký
rozdíl v provádní naízení toho.

Již lánek 3. ad 3 praví: ^Pedstavený ústavu musí
prokázati tu zpsobilost, která se žádá od uitele na škole
státní stejného zpsobu.

«

A nyní srovnávejme! Každý by myslil, že se povolí
škola jen tomu, kdo se vykáže vysvdením zpsobilosti
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k vyuování hudb na školách stedních a ústavech uitel-
ských. Zatím však známe pípady, že povolil se ústav býva-
lému žáku hudebního ústavu, jenž žádné zkoušky nesložil.

Požadavky naše v této píin jsou mnohem jasnji vytknuty,
nebof stanoví, aby otevení ústavu bylo povoleno tomu, kdo
pedloží vysvdení o složené státní zkoušce, absolvenci kon-
servatoe neb varhanické školy a nejnovji v »Jednot« pi-
jatý lánek o hospitaci v nkteré hudební škole.

lánek 11. praví: »Vláda nebée tedy žádné rukojem-
ství na sebe za vdecké a paedagogické psobení takových
ústav, nýbrž zstavuje to zcela tm, kteí dti neb opatro-
vance jim sví, by se o tom pesvdili, jest-li jich dvry
zasluhují ili nic* lánek takový ovšem nás zstavuje na
pospas obecenstvu, jež mnohdy z neznalosti vci, jindy opt
z nevraživosti vysloví se o ústavu zpsobem nejvýše uráže-
jícím. A proto s potšením musím vítati návrh, jenž došel
uveejnni v ísle 18. "Dalibora* od kol. moravského, aby
vysoká vláda zaídila instituci inspektor hudby. Návrh není
nový, an pisatel ádk tch as ped rokem ve schzi navrhl, by
žádáno bylo, aby nad školami hudebními ustanoven byl
inspektor, ovšem odborník. Mlo by to své dobré stránky.
Obecenstvo nabývalo by vtší dvry, vdouc, že celý postup
vyuovací jest podroben dohlídce ; znanou pak výhodou by
bylo, že všelijaký bídil by radji vyuování zanechal, než
státi pod kontrolou. Ovšem jsou mnozí, kteí nesympatisují
s návrhy takovými, ale že vláda sama na nco podobného
pomýšlela vysvítá ze lánku 12. téhož naízení, kde praví se:
>>Všeliká soukromá uilišt jsou pod vrchní dohlídkou vlády,
jsou tedy povinna, dávati zprávy o svém stavu, kterých vláda
žádá a má právo vláda, zjednati si dkladné známosti o stavu
tomtov zpsobem, který se jí zdá býti pimeným.

*

Ze k tomu nestaí úední šimly, jimž íkají ^statistické
výkazy*, do nichž mže každý napsati co chce, ale které
z pravidla neodpovídají pravd, an se každý kolega bojí, že
jich použito bude k úelm berním, jest na bíledni.

Návrh kolegy z Moravy jest ovšem širší! Budou snad
podobné návrhy podrobeny meritornímu jednání, vždy co
do vci mže každý souhlasiti s návrhem. Rozhodn však
musím se opíti zpsobu, jakým máme se domáhati dosa-
žení toho. (Pokraování.)

* *

w— Dne 12. t. m. interpelloval k žádosti naší Jednoty
na íšské rad p. posl. Beznovský v píin udílení povolení
k zízení kapel, zejména pípad udlení povolení na vysvd-
ení z hudby od starosty obce.

Produkce hudebních ústav.
Hudební ústav Jana Buška, státn zkoušeného uitele

hudby pro c. k. školy stední a ústavy uitelské, uspoádal
se svým žactvem IX. výroní zkoušku ve velkém ^sále akc.

pivovaru na Smíchov ve dnech 18. a 19. kvtna. Ústav tší
se co nejlepší povsti a frekvenci. O prvním dnu produko-
vali se žáci v 26, o druhém v 20 íslech programu. Jak
v pianovém, tak houslovém oddlení bylo pozorovati zdravý
základ pípadné methody. Zvlášt pochvaln zmíniti se
dlužno o souboru 31 houslist, kteí ve sborovém obsazení
pednesli »Malý valík* od ed. J. Buška pro 2 housle
a klavír. Odporuení hodná škola tato pokrauje ve vyuo-
vání i v dob prázdninové.

SI. Božena Koláová, státn zkoušená uitelka hry
na klavír, uspoádala se svými chovanci hudební zkoušku
v sále domu »eské domácnosti«. Vším právem má slena
výbornou povst jako zdatná paedagogická síla. Z pednesu
chovanc jejích, již produkovali se ve 2 oddleních o 12 í-
slech a z nichž valná vtšina jsou dámy, mluví dobré tech-
nické vyškolení a pokud ensembl se týe, piln vycviená
souhra. Zvlášt pízniv zamlouval se nám program, jenž
s obejitím ísel povrchních sestaven byl z pedních dl do-
mácí i cizí literatury hudební. — Pihlášky k novému bhu
vyuovacímu pijímají se do 14. ervence v Praze, Palackého
nábeží . 1772.

Ve vtším slohu, než bývá obvyklo u podobných
ústav, poádá svoje výroní zkoušky hudební škola Václ.

J.
Libeského. Za sí produkní volí velký sál Rudolfina,

ímž dává jim zevní ráz skuteného koncertu. Krom toho
má engažován k spoluúinkování orchestr (hudební kapelu

c. a k. pšího pluku . 73.) a tím je umožnno žákm nej-

pokroilejším okázati se v té i oné vt nkterého klavír-

ního koncertu, a s pibráním instrumentalist po ruce
jsoucích rozšíili program i na ísla z komorní literatury. Ke
konci zkoušky v III. vt z koncertu Raffova okázala se
sl. Anna Libeská — nemýlíme-li se, nynjší majetnice
školy — úpln na výši své "úlohy. Z ostatního poadu skladeb
pednesených zaznamenáváme ídce slýchané : III. vtu
z Dvoákovy houslové sonáty, Weberovo »Rondo briliant*

a I. vtu z tria Veitova. K pkné výši v technice a pednesu vy-

pracovaly se z chovanek zvlášt sl. Marie Kópplová a Zdeka
Schánlová. Návštva produkce tšila se ilému úastenství
obecenstva. — Ve vyuování se na ústav (Václavské nám.
. 15., II. poschodí) nepetržit pokrauje. —k.

Dopisy.
Z Berlína. Ochabnutí koncertního ruchu dává tušiti

konec letošní saisony. Koncerty jednotlivých umlc domá-
cích i cizích, jež odbývaly se denn v sálech: Beethove-
nov a Singakademie, staly se ídími, zatím co veery
filharmonické pestaly docela. Není pochyby, že nejdleži-
tjší události hudební, vyjímaje festivaly Verdiovy, má dnes
uz Berlín za sebou. Nikisch absolvoval deset koncert abo-
nentních, deset subskribních veer »Tonknstler-Orchestru« ;

populární kojicerty Filharmonie, potem ti v týdnu, pod
dirigencí J. ebika ukoneny byly koncem dubna. Filhar-

monický orchestr odebée se bhem tohoto msíce jako

v dívjších letech do Schevening v Hollandsku, »Ton-
kúnstler-Orchester« pod ízením F. Blona tentokráte

poprvé do lázeského místa Majorenhofuu Rigy (v Rusku

)

;— Na scén dvorní opery nebylo v posledním ase žádné
novinky. Toliko lze uiniti zmínku o novém studování »Ro-
berta ábla«, jež dalo naší krajance sl. Destinnové
píležitost vyniknouti v hlavní ženské partii. — V »Theater
des Westens* pohostinsku vystupuje znamenitá zpvaka
Lili Lehmannová a slavný barytonista Francesco
Andrade. Pedstavení >Don Juana« v obsazení hlavních

úloh tmito pedními hosty, náleží k nejvzornjším, jakými
se mže druhá berlínská opera pochlubiti. Ze není jich bhem
roku píliš mnoho, ml jsem už nkolikráte píležitost na
tomto míst konstatovati. Operetty ponejvíce pevládají na
repertoiru. Nastudovaná Smetanova ,»H ubika* zmizela se

scény asi po tyech pedstaveních. Úspch tedy nebyl trvalý,

jak se dalo konen snadno pedvídat. Dokud opery Smej
tanovy nebudou podány v Berlín v provedení skuten
dokonalém s pesnou výpravou, není nadje na trva-

lejší úspchy. »Theater des Westens« svým nedostateným
orchestrem i personálem umleckým rozhodn na tento úkol

nevystaí, a ukázalo chvályhodnou snahu po seznámení se

s hudbou eskou. Neslibuji si ani mnoho v té píin od
vypravení Smetanovy »Libuše«, jež vejiti má na scénu jme-
novaného divadla píštím rokem, nebudou-li uinny v um-
leckém regimu nkteré zmny. Proslýchá se totiž v zasv-
cených kruzích, že »Theater des Westens* bude píštím
rokem zadáno jinému editeli (nyní Hofpauer) a že umlecký
jeho personál bude zdatnjšími silami vymnn. V tom pí-
pad byla by »Libuše« daleko slibnjší, a lze s uiitostí

tvrditi, že po stránce orchestrální nedostane se jí nikdy
takového provedení, jakého zasluhuje, a jaké by ji mohlo
poskytnouti divadlo dvorní. — V »Nové opee* (Kroll)

ukonila francouzská operní spolenost svá vystou-

pení a sice s notným fiaskem. Plakáty hlásaly umlecké síly

prvního ádu od Velké a Komické opery v Paíži. Ale kdyby
si ml kdo initi z tchto her úsudek o dnešním divadle

francouzském, nedopadl by píliš pízniv. Na repertoiru byl

»Faust«, »Carmen«, »Manon«, ale v provedení docela

prostedním. Tato okolnost, jakož i píznivé poasí, jež bývá
nejvtším konkurentem divadel, mly za následek nepatrnou
návštvu obecenstva, klesající den ode dne. Konen jedno
pedstavení musilo býti v poslední chvíli odeknuto, pon-
vadž umlci, jimž nebyly vyplaceny gáže, odekli svoje spolu-

úinkování. Vbec zaplavování Berlina francouzskými umlci,
asto mén než prostedními, stalo se v poslední dob
módou. V »Neues Theater* po dlouhou dobu na trplivost

obecenstva hešila celá inoherní tlupa francouzská, zvlášt
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pak »král chanson* Paulu s. Smutný konec operních ped-
stavení francouzských mže být impressarim dobrou vý-

strahou. V nynjších dnech odbývají se v Nové opee festi-
valy Verdiovy, poádané neúnavným editelem pražským
Angelo Neumannem, jehož innost zasahuje až na
Sprévu, anižv zstala nepovšimnuta od panovnického domu
nmeckého. editel Neumann engagoval italské síly prvního
ádu, aby Verdia pedvedl v takovém rouše, »v jakém jej

hrají v Italii«. Nkteí z tchto umlc jsou pražskému obe-
censtvu dosti známi. Setkáváme se tu se jmény: Artur o
Vigna (dirigent), Maria de Macchi, Virginia Ouer-
rini, Tetrazzini, AureliaArrimondi, Francesco
Signorini, Vittorio Brombara, Sanmareo, Emilio
de Marchi a j. Prbh posavadních pedstavení (»Maškarní
ples«, »Aida«) byl skuten slavnostní a nesklamal v ohledu
umleckém ani finanním. —ctý.

Ze Splitu (Opera Národního divadla brnnského). Po
intermezzu peštském p. Lacinova spolenost na delší dobu
rozbila své stany v pvabném koutku Dalmácie — ve Splitu.

Toto rozkošné msto, amfitheatráln postavené, jakoby sklá-

dalo se z bílých skvrn, od temn zelených vrch oste se
odrážejících, jeví už siln píznaky typické osady horního
Balkánu : kivolaké uliky, hotové to bludišt, peplnné ar-

kýi a zelenými okenicemi, nepoádek, neistota, veerní
ruch . . . Trochu jižních barev prostíknuto je tímto pímo-
ským zákoutím. — Obinsko kazaliste, kde naše spolenost
pedvádí splitskému obecenstvu hudební skvosty eské, je

sice pkn a uprosted msta situováno, zaráží ale zvení
svou nezvyklou formou, nízkými a etnými okny a nevyhnu-
telnými zelenými okenicemi. Za to moderní hledišt je pe-
pychov ozdobeno a odpovídá dokonale divadelním poža-
davkm. — P. Lacina volil pro svou splitskou stagionu po-
nkud už pozdní dobu — hledišt bývá velmi slab obsa-
zeno, k emuž pispívá i abstinence italských splitských ob-
an, kteí nemohou se s Chorvaty pod jednou stechou
scházeti. A pak láká chladné šero po západu slunce více
k procházkám na pobeží moském, na »Riv« (kde skon-
centrován je život msta), než k návštv divadla. asopis
»Jedinstvo« pináší krátké, ale velmi pochvalné lánky jak

o jednotlivých lenech spolenosti, tak o celém ensembl
p. Lacinov — tak vyznamenáni byli zvláštní kritikou p.
Bochníek v »Psohlavcích«, »Daliboru« a » Proroku*, pí.

Skálová v »Hubice« a v úloze Krasavy v »Libuši«, pí.

Kurzová v »Libuši« a úloze Milady v »Daliboru*, pí. Pi-
voková v »Certu a Kái« a »Carmen« asi. Boubelova
v »Prodané nevst* a v úloze Micaely v »Carmen«. Pes
nepatrnou návštvu bývá v obecenstvu (obzvlášt pi ope-
rách eských) nadšení strhující. Sólisté bývají kyticemi a dary
zaplavováni. Kvtiny zdají se tu vbec být nezbytností kaž-

dého pedstavení. Po skonení her ve Splitu odjede p. La-
cina do Dubrovníka a odtud pak do Mostaru, Sarajeva a
Blehradu. Též nabídnuto mu koncertním editelstvím p.

Dunkelovým z Budapešti vypravení cyklu eských oper
v Londýn, v dob korunovaní — pistoupí-li p. Lacina na
tuto nabídku, není mi známo. _b—

Rzné zprávy.

* Spravedlivý boj, jenž veden je již pes pl druhého

roku proti nynjší správ Národního divadla, doznal tak ne-

tušeného obratu událostmi posledních dn, že vstoupil snad

do posledního stadia. Jako všechny asopisy, uvítali jsme

i my novou správu ped dvma léty s nadjemi nejlepšími,

ježto oekávali jsme od ní pokrok v umleckém ízení ústavu.

Pokrok relativní, který je vždy a všude ve vcech umlec-
kých možným a sympatického uvítání hodným. Ale po
prvních tech msících uinili jsme smutnou zkušenost, že

»záhy a bezdvodn zbujnlé panstvo pachtýské na Tylov
nám.« — tak nucen byl v jiném asopise nazvati redaktor

t 1. »nové muže« — žije jen z pehmat. Namítalo se tehdy

proti nám, že vci domácí kuchyn nemají se tahati na ve-

ejnost, any nesouvisejí s posuzováním umlecké innosti.

My však pesvdili se o opaku, že souvisejí. V umní vý-

konném lze docíliti výsledk potšitelných jen vzbouzením
píznivé nálady u osob je pímo provozujících osobami, jež

pouze nepímo, t. j. ízením dávají k jeho veejnému pstní
podnt. A v tom smru nová správa divadla docilovala jen

pravého opaku. Ve své svrchované domýšlivosti a bohorovné
neomylnosti šlapala nohama po každé rad, která soukrom
nebo publicisticky byla k ní vyslovena. Za to však živila

hokost v duších personálu, bu týrajíc úmysln osoby jí

nepohodlné a zasloužilé umlce zbavujíc sebedvry ostenta-

tivním podceováním jejich schopností i dosažených výsledk.
Pán Wiesnerovou rozlaovací methodou nejlepší pátelé di-

vadla nuceni byli okázati nové správ záda, což ovšem ne-

mohli uiniti politování hodní umlci, kteí po dlouholeté

psobnosti u ústavu nechtjíce se s ním louiti, radji spo-

lykali pipravené jim hokosti.

Autorita kritiky byla od nové správy neslýchaným zp-
sobem zlehována a ani jediný referent nepatil již do ady
jejích píznivc, když nastaly pípady, kde od kritiky bylo

teba nejen vykonávání prosté povinnosti vi jich listm,

veejnosti a divadlu, nýbrž také trochu ochoty exponování
se. Když vypukla loni v únoru stávka, pidali jsme se na
stranu utlaených, kdežto obstaravatelé hudební rubriky ve
velkých listech nevystoupili z naprosté nelišnosti v této chou-

lostivé otázce. Uinili jsme tak z dobrých dvod. Bylof

nám proti mysli, pro pi první, zcela nepatrné neshod
s chefem opery mlo hned dojiti k propuštní dlouholetého,

osvdeného lena orchestru a pochopili jsme rozilení jeho
soudruh po tomto nerozvážném kroku. Vidli jsme chybu
v systému, že chef opery má širokou pravomoc v ohledu

disciplinárním. Neshodu mezi kapelníkem a lenem orchestru

odstraniti a urovnati inter muros je povinností vyšší instance,

kterou musí býti editel. Tehdy však okázalo se, že v Ná-
rodním divadle editeluje deset osob a že nominální editel

je pouhým figurantem. Plným drazem vytkli jsme tehdy,

že pod takovým editelem, jakým je p. Gustav Schmoranz,
Národní divadlo nyní a nikdy nedopracuje se žádných vý-

sledk a zcela jasn pedvídali jsme úpadek, jehož Národní
divadlo se doká, bude-li nová správa ve svém bytu udržo-

vána a v ochranu brána.

Správa ztrácela kus po kuse to, emu íkáme raison

étre. Už v dob stávky stál za ní jen jediný, ovšem zá-

važný list, a i tento nyní vypovdl jí válku. Když nesná-

šenlivostí a rznými beztaktnostmi pipravila se správa

o všechny píznivce vnjší, pálilo ji dobré bydlo a proto

penesla hašteivost do vlastního svého stedu. Tím, že ne-

dala padnouti dobrovoln p. Wiesnerovi, ale za to vypudila

s celou frakcí z divadla zakladatele ^Spolenosti Národního
divadla« p. dra. Klumpara, k vli jehož osob »Národní
Listy* kryly všechny pehmaty posledních dvou let pláštíkem

milosrdenství, zbavila se poslední opory ve veejném tisku.

Již 5. kvtna v referát o valné hromad psal list tento, že

o artistickém vedení divadla jsou rzné soudy a že je žá-

doucno, aby správa nov složená pestala konen spoléhati

pi plnní úkolu svého na shovívavost obecenstva. Po tomto

pímém hození rukavice zbyl správ jen jediný list, o nmž
zasvcenci tvrdí, že je ásten psán, ásten redigován a

ásten inspirován z divadelní kanceláe, a jeho další skoky

pohnuly »Národní Listy* dne 18. kvtna k tomutu charakte-

ristickému prohlášení:

»Našemu listu nelze zajisté vytýkati, že by byl vi
Národnímu divadlu a jeho nynjší správ njak pedpojatým.
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Podporovali jsme zmnu regimu a uvítali jsme se sympatií

umlecký program nových muž, v jichž rukou se octlo

vedení našeho nejdležitjšího ústavu umleckého. Ovšem
pi svém zájmu o dobro a prospch Národního divadla

nemohli bychom hájiti i ony iny nynjší správy, vyplývající

bu z nezkušenosti neb neobratnosti, jimiž se nemže pro-

spn' ústavu umleckému. Uznávajíce dobrou vli správy

divadelní, nemžeme smleti, že nejedná vždy dosti opatrn

a obratn, a že si tak pivodila mnoho nesnází, že oslabila

píze a sympatie i nejlepších pátel tch, kteí jí stáli nej-

blíže. Národní divadlo je nám drahé a jeho zdar nám jde

nade vše. Nemžeme tedy již ani mlky pihlížeti k pe-
hmatm, o nichž jsme pesvdeni, že nepodporují rozkvt

divadla. Tof pece jasné a nade všecky kalumnie povýšené

stanovisko. Jde nám o Národní divadlo, nikoliv o osoby,

nebo systém jeho správy. A kdyby tento systém, teba

vedený našimi osobními páteli, se neosvdil, nesmíme

váhati íci své mínní, jak nám káže povinnost vi veej-

nosti, obecenstvu i vi divadlu. Nepihlížejíce te k otázce

umleckého vedení divadla, musíme pedevším uvésti, že

osudnou chybou správy divadelní je její domýšlivá podráž-

dnost, která vzbudila odpor na všech stranách : v umleckém
personálu, mezi recensenty, v tisku i v obecenstvu. Správa

divadelní má nyní také svj orgán, v nmž tonem nezvyklým

polemisuje a uráží každého, komu se její innost nelíbí.

Podle nejnovjšího výpadu orgánu spolenosti Národního

divadla, vlastn její vtšiny, pozorujeme, že stále vzrstá

propast mezi správou divadelní a eským tiskem, oním

faktorem veejnosti, na njž musí reflektovati každý podobný

ústav. Po zpsobe, mírn eeno, penáhleném, s jakým se

v orgánu správy divadelní pojednává o žurnalistice, nezbude

nic, nežli íci nepokryt pravdu o vcech Národního divadla

a to pi nejbližší píležitosti uiníme.«

Náhodou utkaly se »Náuodní Listy « s »asem« v po-

lemice o otázku, smjí-li našinci navštvovati pražské n-
mecké divadlo. Stanovisko naše v té vci je jasno. Všímáme

si nmeckého divadla jako odborný list z toho dvodu, že

bychom o jistých zjevech umleckých své tenástvo ne-

mohli informovat z vlastního názoru. Dále proto, aby te-

nástvo innost obou ústav mohlo sledovati a aby tím

umožnno bylo mu vykonávati stálou kontrolu Národního

divadla srovnáváním s nmeckým. Teba v nmeckém di-

vadle jsme zvanými a vítanými hosty, kdežto ve svém vlast-

ním dokali jsme se od jeho správy veejných výitek i za

dobrovoln poskytnuté volné lístky, jichž si »odstoupivší«

p. pe sedá vybral za obnos nkolika desetitisíc korun, jsme

proti tomu, aby široké obecenstvo eské návštvou nme-
ckého divadla za vstupné toto podporovalo. Ale oba dva

listy svrchu uvedené sešly se po rzných argumentech pro

a contra, že nízké umlecké niveau Národního divadla je

první píinou, pro má ústav v národním ohledu nám ne-

pátelský nikoli nepatrný píliv obecenstva eského. Spo-

leným úsilím máme se piiovati o zlepšení pomr v Ná-

rodním divadle, aby dostalo se »na bývalou neb jemu
píslušející výši*, aby »nezochotniilo«. »Od ekání
bolí už obecenstvo hlava« podotkly m. j. »Národní Listy« . .

.

S dostiuinním mžeme íci : kdyby loská stávka byla

pokala o pt tvrtí roku, nesmla by se dnes správa Ná-

rodního divadla odvážiti nezbedn svádti vznik její na osoby

nevinné (na p. na pp. Šuberta, Rutha) a na staré družstvo,

nesmla by utéci se k prostedku padoušského napadení

karikaturami v obskurních listech humoristických, s nimiž špi-

niti se znamenalo by tratiti na vlastní dstojnosti. Snad by
také nesmla pomáhati si padlanými zaslány z bryndy a

svádti následky všech svých neobratnosti na anarchii, která

dnes existuje v personálu Národního divadla, ne živena

vlivy zvení, ale úplným rozvratem ve vlastních jeho zdech.

* »Spolenost Národního divadla« usiluje o fusi s »Druž-
stvem Národního divadla* a psobila v té vci již intervencí

u dra. Riegera. V kruzích »Družstva« je úplná nechu k slou-

ení, jež má za úel pouze mladší spoleenstvo vytrhnouti

z kalamity finanní v letních msících.

* Londýnská 'Philharmonie Society* vyznamenala Jana
Kubelíka zlatou medailí. Tato má velikost asi naší ptikoruny,
na aversní stran opatena je reliéfem hlavy Beethovenovy,
na reversní ve vavínu jménem obdarovaného a letopotem
propjení. Od založení spolku (r. 1813) byla medaile ud-
lena dosud 22 osobám. Z žijících umlc mají ji: Mme. Al-
bani, Ysaye, Joachim, Paderewski a Patti. V ad estných
len, do nichž pojat byl Kubelík již loni, jsou též Antonín
Dvoák a František Ondíek.

* Pedevírem dovršil profesor pražské konservatoe
Jindich KáanzAsbestu50. rok své životní dráhy,
bohaté na úspchy vynikajícího klavírního pedagoga a skla-

datele. Po nedávném tžkém úrazu zotavil se jubilant již

tak, že radost etných jeho žák a ctitel nebyla zkalena
obavami o zdraví mistra, jemuž zajisté ješt dlouho bude
dopáno psobiti na prospch umní.

* Pan Otakar Maák podepsal smlouvu s vídeskou
operou na dobu 6 let pro obor tenorový uprázdnný od-
chodem Návalovým. Zárove mu bylo prominuto vystoupení
na zkoušku.

* editel Angelo Neumann vyznamenán byl od nmec-
kého císae pruským korunním ádem III. tídy za ^mistrovské*
a Verdiovy slavnostní hry v Berlín.

Pro zbudování náhrobku Zdeku Fibichovi.
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Nkolik slov o houslovém pizzicatu.

Pokud jest nám známo, Berlioz ve své nauce

o instrumentaci prvý upozornil hudebníky na zcela

novou vc : že také z pizzicata smycových nástroj

mnohé effekty lze vytžiti. Týkalo se to ovšem pede-

vším hlediska orchestrálního, jak jinak mysliti si nelze

u Berlioza, jemuž vždy v prvé ad šlo o znní a

barvu orchestru. Bohužel tento Berliozv návod v brzku

zanikl, nejspíše z té píiny, že zstal virtuosy nepo-

všimnut, a že pouze k instrumentaci orchestru byl

vztahován. Byl zapomenut a dnešního dne povšimne

si ho obas, kdo obírá se studiem instrumentace.

Teprve po dlouhých letech pozdvihl se hlas, který

na tuto dávno zapadlou otázku houslového pizzicata

znovu navazuje a ji rozpádá. Jest to tentokrát výkonný

umlec — houslista Assia Rombro-Spiro z íma, který

v jednom z minulých ísel » Zeitschrift der internatio-

nalen Musikgesellschaft« horuje o povznesení hry

pizzicatové. Ponvadž tato sta obsahuje velecenné pí-

spvky k rozšíení techniky houslové, pedvádíme tu

z ní tenástvu našemu nkolik nejdležitjších úryvk.

Po jakémsi úvodu poíná Spiro takto o svém

bádání referovati.

Jsem žákem paížské konservatoe a neslyšel jsem

po dobu svých studií nic o nutnosti njakého vytíbení

pizzicata. Škubal a dral jsem struny práv tak jako

jiní a cviil pouze oktávy, decimy a pasáže od ppp
až do fff, ale nikdy jsem pizzicata nenuancoval. Ná-

hodou bylo mi souzeno usaditi se v ím. Tu slyšel

jsem poprvé dobe hráti na mandolinu, však ne tak

nesnesiteln, jak obyejn Neapolci na ni po svt
hrají, nýbrž od dvou skutených umlc.

Co vše ti lidé na svém nástroji nepinesli ! Úderem

tepátka sem a tam získali tch nejrznjších odstín

od nejjemnjšího piana až do plného forte v crescendu

a decrescendu. Tím byl jsem piveden na myšlénku,

že, co dovede mrtvé tepátko, zpsobiti mže ješt

snadnji a dokonaleji živý prst. Po delších pokusech

rznými zpsoby na strunu drnkati došel jsem k vý-

sledku, že pizzicatové tony práv tak mohou býti mo-

difikovány jako tony smycem tažené.

Mnohým snad se zdá zbyteno, aby i pizzicato

bylo co nejpelivji odstiováno. K zaplašení tchto

rzných námitek služtež zde dva píklady. Sonáta

Schumannova z D-moll má ob stední vty neoby-

ejné krásy ; bohužel jest velmi zídka hrána a vta

nadepsaná »leise, einfach« mine se asto úpln úinkem.

Poíná veskrze pizzicatem, jež musí zníti jako harfa.

Tak si je asi Schumann pedstavoval, velmi tiše a

pece pln a odstiované. Obyejn se toto místo od-

drnká jako pouhý, bezvýznamný doprovod, nejastji

píliš siln, vždy hrub i pi slabé jinak he ; nikdy

nedá se strun trvaie vychvti.

Jiný zpsob pizzicata vyžaduje stední vta Grie-

govy sonáty z C-moll. Tato vta, nech jest hrána od

nejproslulejších a svtových umlc, nikdy nedocílí

velké pochvaly obecenstva. Skladba sama tím vina není,

ale její provádní. I touto vtou mže se dosíci velko-

lepého dojmu pi pelivém nastudování a nuangování.

A takových podobných moment najdeme hojn v so«

natách, koncertech, komorních skladbách, melodiích

:

takty, které ihned stanou se cennými, effektními a krás-

nými, jakmile struny dokonale vychvti necháme.

Bohužel nedá se tento zpsob hry theoreticky

zplna vystihnouti, práv tak jako návod k nahmátnutí

isté oktávy. Lze pouze íci, že nutno netoliko druhým

prstem drnkati, ale i tetího pi akkordech užívati, pi

pianu tetí prst na plocho pikládati atd.
; podobnými

jednotlivostmi nedojdeme všeobecného pravidla. Konen
nutno pouze každému houslistovi aneb violoncellistovi

dokonale uvdomiti, že odstiováním pizzicata dosáhne

zajímavých resultát a uvidíte, že bude ho prakticky

cviit jako každý jiný obor techniky svého nástroje.

Pouhé theoretické vdní tu nestaí, neb každá druhá

ruka vyžaduje zvláštního, své individualit odpovídají-

cího výcviku.

Akkord v pizzicatu musí na houslích práv tak

zníti jako rozložený akkord na klavíru, jenž pedálem

jest pidržen, ba snad ješt mkeji a plnji. — S ta-

kovým pizzicatem se však v našich koncertech ne-

setkáte, tebas by hrál Joachim nebo mladý mistr

techniky Jan Kubelík.

To jest asi tresf vývod Spirových. — K tomu

sluší dodati, že by bylo žádoucno, aby i naši etní

houslisté si tchto zajímavých ádk povšimli a z nich
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erpali pobídky k dalšímu bádání. Nech pražská škola

houslová, která tolik nového v techniku pinesla a

znenáhla primát celé Evropy v oboru technickém zá-

sluhou vhlasného pedagoga p. prof. O. Ševíka na

sebe strhovati poíná, praktickým užitím této nové

technické vymoženosti se zmocní, ji prohloubí a zdo-

konalí.*) J- B-r.

Nové hudebniny a knihy.

Jos. Málek : Album písní. (Nakl. Rud. Storch v Kar-

lin.) Cena 3 K.

Sbírka deseti písní, jež vznikaly vtšinou jen pro kon-

certní potebu svých dedikát a nyní seadny jsou ve volný

celek, souvisejíce mezi sebou jen hudební osobností svého

skladatele. Naleznete v ní osm písní pro soprán a po jedné

pro tenor a bas, vystídá se ped vámi scenerie od dovedn

imitované písniky lidové, jak je zdaile Fr. S. Procházka

dovede psáti (»Špatná rada«, » Hubiky) nebo tkliv nalad-

ného dívího postesku (J. V. Sládkv »Sen«) k rozmarnosti

Sládkovy »Zpovdi* a bolné nálad Heinovy »Slzy«, ke

klidné pohod Hálkovy Veerní písn (»Divoucí div to,

ó Bože mj«) a toužné, plnokvté lyrice Sovovy »Písn«.

A každou z nich v tom význaném náladovém a citovém

rysu dovede skladatel vyzpívati v tónech píbuzných. Na

roždí! od nkterých novjších úspšných pokus o píse

volného sledu melodického (as ve smyslu Wagnerovy

*Sprachmelodie«), které však v ruce neumlé vídáme asto

zoctnouti se v nechutnosti t. zv. deklamaního stylu bez

melodie, Málek stojí ve svých písních u zpvné melodiky,

jeho melodie je absolutnjší, ale ne zase tak absolutní, aby

vynucovala si obti na eském slovu a odmítala všechen

citový obsah hovíc jen a jen svému formálnímu krásnu.

Avšak ani ten rozdíl není naprostý a doklad pro skladatelovu

sklonnost k modernjšímu smru máme v poslední písni

»Zda ješt víš«. Lahodná zpvnost, která je spolenou sym-

patickou vlastností všech písní Málkových, zjedná jim zajisté

pozornost a oblibu v našich adách pveckých a sháka,

která bývala po nich jako rukopisných novinkách, neustane

snad, když staly se tiskem obecnji pístupnými. z.

Arthur Seidl : Wagneriana III. Die Wagner-Nachfolge

im Musik-Drama. Skizzen und Studien zur Kritik der

»modernen Oper« (Schuster & Loeffler v Berlín, 1902).

Tetím svazkem dospla Seidlova »Wagneriana« svého

konce. Málo zbývá jen dodati k tomu, co povdno v našem
list o dvou pedchozích. Oproti svazku prvnímu, jenž ml

*) K zajímavé pobídce této nutno dodatkem pipome-
nouti, že v pedagogické praxi na nuancování pizzicata

u smycových nástroj nemalou váhu kladl již ped lety

prof. Hanuš Wihan. Zpsob, jakým umlec tento dociluje

na p. sesilování a seslabování pizzicata na stejném tónu

(v prvém pípad blíže se drnkajícím prstem kobylce a

v druhém krku nástroje) vynucuje si pochopitelný obdiv

odborných kruh, sledujících jeho výkony v »eském
kvartettu«. Teba tedy literárn upozornno s jiné strany

na malý zetel k pstní tak dležité stránky techniky strun-

ných nástroj, faktická priorita nemže v tom smru býti

upena zásluze Wihanov. P. r.

titul »Credo Richarda Wagnera* a oznaen autorem jako

» prožitá esthetika«, a druhému, který historický materiál od

Palestriny až po Wagnera rozebíral s hlediska vyznavae

mistra posléz uvedeného jako »použitou esthetiku«, tento

tetí svazek praesentuje se jako ^kritická esthetika*. Kritika

je tu vykonávána na moderní opee powagnerovské. Jak

spisovatel v pedmluv vytýká, nešlo mu o historii moderní

opery. K tomu nestailo by vzpomenouti pouze jednoho

díla autor plodnjších a výpustka nkterých skladatel a

jich dl, pro kteréž mezery má Seidl omluvu ve své zásad,

že pouze ona operní díla mají býti podrobována kritice,

která ke kritisujícímu mluvila živým provedením s jevišt.

V ad jmen, která by nemla v knize chybti, uvádí Seidl

ze Slovan (citujeme do slova): Dvorak, Fiebich, Jos. B.

Foerster, Glinka, Kovarowic, Paderewski, Rubinstein, Rimski-

Korsakow, Smareglia ( ? ), Tschaikowsky, Miroslav Weber,

Weiss.

Taková mezerovatost dána je vlastn již celým zalo-

žením Seidlova díla. Jsou to kasuisticky vzniklé a dodaten
v jakous takou souvislost k sob piadné stati feuilletonní,

z nichž zase vysvítá nesporný žurnalistický talent par excel-

lence jich pvodce. Dokladem toho jsou pedevším stati

polemické. Stejná noblesa ve vyjádení se, jakou je vedeno

péro Seidlovo pi projevech nadšení pro jistou vc, mže
být znamenána, když autor, pes to, že nenáleží do tábora

konservativních Wagnerian, vcn bée v ochranu pí. Cosimu
proti nájezdm u píležitosti loského jubilea Bayreuthu

vyslovovaným a zcela proti oekávání v kapitole »o falešných

ddicích« elí proti »mnichovskému kouzlu divadelnímu*

pán Possartovu. A nikdy pi tom nenarazíme o passáže

vcn si odporující, ježto vždy Seidl nezpronevuje se

svému základnímu názoru, byf materiál vedl jej do oblastí

nejvzdálenjších citovému a myšlenkovému jeho svtu (na

p. k posuzování opery italské).

Zajímavo, jak Seidl kategorisuje novjší nmecké skla-

datele. Draeseke, Grammann (v »Melusin«) a Sandberger

zahrnuti jsou do kapitoly »Mezi Schumannem a Wagnerem*,
kdežto Kistler, Sommer, Ritter, Humperdinck, Kienzl, Wein-
gartner a Schillings pedstavují mu »Wagnerovu školu*.

Pseudowagneriany, jdoucími za »experimentem a módou*
jsou mu Zóllner, Kretschmer, Grammann (»Ingrid« a »Irrlicht«)

Goldmark, Bungert. Na jednotlivých výjevech stopuje ve

zvláštním oddíle vlivy Wagnerovy v cizin a sem vpravil

i referát o drážanské premiée » Prodané nevsty«. lánek
ten pro nás pedmt z celé odporuení hodné knihy je

nejzajímvjší a jeho úvod nemohu si odepíti sdlit do

slova

:

»0 beznovém podveeru r. 1887 krátce po píjezdu

odpoledním vlakem do Prahy — bloumal jsem se svým
známým po dlouhých »Píkopech« ; hned na to namanula

j
se otázka: »Co dnes veer?* Mj pítel, jenž byl prve

j

dkladn prostudoval divadelní ceduli, ostýchav uinil

i návrh, že bychom vlastn mli navštíviti eskou operu, kde

j

práv se provozuje národní zpvohra »Prodaná nevsta*,

i již stihnouti mohu prý pokládati si za zvláštní štstí, nebo
nemže prý mn nabídnouti nic lepšího, rozmilejšího a pro

Prahu charakteristitjšího. Ostýchav znl jeho návrh, nebo
po celou cestu nemluvil jsem tém o niem jiném, než

o živé touze a žádosti poznati konen výkony velmi pro-

slulého Angela Neumanna; byl jsem ádn zaražen, nebo
znal jsem sice Smetanu z hudebních djin, ale o psobivosti

této zpvohry nikdy jsem nic nedoslechl — a nešlo mn na
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mysl, že my krajané Nmci máme práv první veer ztráviti

v cizím Národním divadle. Po delším váhání zvítzil pece
mj zájem pro skladatele, o nmž tolik jsem byl slyšel,

a šli jsme tedy tam. Nezapomenutelno mn je, jak mn
pítel v chodbách divadla mírným rýpnutím do žeber takka

úzkostliv upozornil, abych nedáv:,l tak hlasit a neostýchav

na jevo svj národní idiom
;

mají prý v Praze strašn roz-

hárané pomry a stží jen bych uinil si pojem, jak neu-

tšen piostily se o sob oprávnné národnostní protivy.

Nedávno cho známého vdce nmeckých snah, jen aby své

návštvou u ní dlící matce okázala krásné a umlecky pro-

spívající eské divadlo, pítomná provozování této eské
opery, byla zde vidna resp. poznána a druhého dne ve

schzi — tuším — »Alpenvereinu« obmyšlena úedním pro-

jevem nedvry pro toto »obojaké« smýšlení.

Kterýs profesor filosofie na nmecké universit tamže

opomenul hned v prvních týdnech po svém pesídlení se

navštíviti eské zemské divadlo — dnes, kdy je již znám,

neodvážil by se oteven tam vstoupit atd. . . .«

V dvojím smru je zajisté pozoruhodný tento projev.

Jednak, jak málo vydatným byl by zájem jednotlivce ne-

pedpojatého pro dílo Smetanovo, kdyby toto nebylo dostalo

se výstavou r. 1892 ze svého jediného písteší; jednak

doznáním, že i pražští Nmci navštvují eské divadlo a jsou

pi tom zakikováni nemén než našinci, chodící do divadla

nmeckého. Vládnou tu tedy zásady jakési vzájemnosti.*)

j. b.

Fr. A. Šubert : Z uplynulých dob II. Moje divadelní

toulky. Svazek II. (Nákladem eské grafické spolenosti

»Unie«, v Praze 1902.)

Jako druhý svazek »Toulek« je provanut smrem a du-

chem prvního, mohlo by i v referátu o nm poukázáno býti

na vše, co povdno k chvále díla na str. 109. . 13. letoš-

ního roníku »Dalibora« o jeho literárním významu povšech-

ném jakož i o jeho formální stránce. Duchaplný causeur roz-

šiuje sdílnost o svých zkušenostech a zážitcích i na dobu
nejnovjší, kdy sproštn byl již povinností divadelního editele

a pouze jako klidný divák a poslucha vyslán byl v zastou-

pení jiné veejné korporace po letech nad Seinu, odkud

v prvním desetiletí Národního divadla vracíval se s torbou

plnou novinek inoherních i zpvoherních. Co editel Šubert

interessantním zpsobem vyvozuje o výslovnosti francouzské

v recitovaném dramat, poukazuje pi tom na nedostatky,

jaké musí eské herectvo ješt pekonat)', než se dostane na

pibližný stupe výenostní virtuosity, platí mutatis mutandis

i o opee. I v ní dokali jsme se posud ve skrovné míe
pesného hláskování a souhláskování a jimi podmínné krásné

*) V »Bohemii« podotkl p. dr. Batka, že prý > Dalibor ^

spor, smí-li navštvovati nmecké divadlo eské obecenstvo
šalamounsky rozhodl v ten smysl, že na volný lístek tak lze

initi. To nikdo nepravil. Mluvili jsme výslovn o širokém
obecenstvu, hledajícím v divadle zábavu, nikoli o onch
hlubších interessentech, kteí (teba za vstupné) doplují
svj obzor po literatue tím, co Národní divadlo poskytnouti
nemže a co vyhledávati v cizin je jim jednak nákladno,
jednak vbec nemožno. Poslední dramata Wagnerova Pražanu
nelze poznat jinak, než návštvou nmeckého divadla a tu

je otázkou, zda by práv široké obecenstvo vyhledávalo
je v Národním divadle, kdyby toto mlo k nim provozovací
grávo, jako víme bezpen, že je nevyhledává ani v nmeckém.
Ze ovšem »Hugenoti«, »Vilém Tell«, »Zidovka«, »Sábská
královna^ a jiné opery navštvovány jsou v nmeckém
divadle echy, lze pi chabém repertoiru Národního divadla

doasn pochopiti a vysvtliti, ale ne omluviti.

deklamace slova eského, jak nám ji okusiti popál po krátký

as v ideální dokonalosti Karel Burian. V inohe pohíchu

ani na takový vzor nemožno ješt se odvolati . .

.

V jednotlivých oddílech knihy registruje Šubert i menší

své výlety clo vlasti i do ciziny, úední i privátní, z nichž

leckterá jednotlivost právem vidla se mu hodnou zapsání

pro budoucí pam. Nejdležitjší statí je tu ovšem vypsání

osud vídeské výpravy r. 1892 se vším, co jí pedcházelo a

co po ní zstavilo jasné stopy v dalších osudech Národního

divadla a eského umní vbec. Milerád probée se každý

vzpomínkami, oživujícími dojmy, jichž pímé nebo nepímé

prožití ped desítiletím kde kdo z nás má pitno k nej-

radostnjším chvílím svého života. — Typografická úprava

neliší se od nádhery pedchozích díl ;
jako dovedný illu-

strator vtipn pointovaných linek prozrazen je tentokráte sy-

novec autorv p. Josef Wenig. j. b.

Národní divadlo.

Pohostinské hry Nadždy Vasiljevny Saliny.

Zpvohra ovládána byla nyní pohostinskými hrami pri-

madony carské opery moskevské, pí Nadždy Vasiljevny

Saliny. Hosta pedcházely nejlichotivjší zvsti, které byly

schopny rozvíit! zájem kolem pohostinských her pvkyn,

zastupující jako odchovanka Viardotové a jiných mistr nej-

lepší tradice pveckého umní. Zvsti také do slova se po-

tvrdily a mli jsme píležitost seznati v ruském hosti zp-

vaku vskutku znamenitého vyškolení, velké routiny, ale též

hlubokého fondu umleckého. Zpv pí Saliny vyznamenává

se naprostou správností v intonaci, pesností v rythmice,

tvoení tón jest bezúhonné, vokalisace istá, technika v kaž-

dém ohledu vybroušená. Jedin tímto výborným vyškolením

lze si vysvtliti, že hlas pvkyn, jasný, ohebný soprán, za-

choval si dosud pes déle již trvající psobení divadelní

úpinou svžest mládí. Pednes pí Saliny prohát je cítící

duší a jemným hudebním chápáním. Vykazuje smysl pro

ušlechtilé lenní fráse, pro vhodné a pirozené pízvuky

deklamace, pro výraz piléhavý, nehledaný, ale bezprostedností

citovou tím psobivjší. Pkná, rovnž nenucená a pemý-

šlivou umlkyni jevící hra dopluje sympatický celek v jediný

soulad výkonných prostedk, jich technického i duševního

ovládání a jich koneného výsledku na posluchae i diváka.

Takový jest celkový reliéf nového zjevu, jak ustálil se nám

po uzavených pohostinských hrách.

Co se jednotlivostí týe, vynikala Elsa v »Lohengrinu«

jednak po stránce belcanta, výborn s Wagnerovými po-

žadavky deklamaními spojeného, jednak ladným vytvoením

snivé postavy Elsiny, a vrcholky výkonu byiy tu scéna soudní>

paviánová, dvojzpv s Ortrudou, výjevy svatebního prvodu

i následující s Lohengrinem v komnat svatební. Druhým

dvma hrám pí Saliny dkujeme zárove znovu uvedení

dvou nejoblíbenjších oper ajkovského »Pikové dámy« a

»Eugenije Ongina«. V prvé pvkyn podala s neobyejnou

vypuklostí úlohu Elizy, kde scény s Hemanem kyply vervou

a velká arie a dvojzpv šestého obrazu na nábeží u zimního

paláce podány byly skuten mohutným tahem a dokonale.

Kulminací pohostinských her byla však Taána — pravá pu-

škinovská Taána podáním hereckým a produševnním cito-

vým. Vášnivá scéna dopisu ukázala umlkyni na vrcholu

její výkonné schopnosti. Všechny tóny prudce rozkvtšího
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dívího citu vydraly se tu na povrch, jako zase v závrených

scénách byla to svrchovaná elegance a zdrželivost osvžené

slávy, jež dominovala psobivým kontrastem. Pohostinské

hry pí Nadždy Vasiljevny Saliny znaí nám novou interes-

santní známost uinnou na poli slovanského umleckého
zhlížení. t.

Nové nmecké divadlo.

O májových slavnostních hrách, jež následovaly po

krásném provedení »Mistr pvc*, nemožno povdt mnoho
nového. V chronologickém postupu neúplného cyklu Wagne-
rova (bez »Rienziho« a »Hollanana«) došlo po dvou m-
sících k optnému opakování tetralogie, s touž sensací tí

veer, jakou oznaen byl v tchto místech tehdy zevrubn

ocenný výkon Bertamv v úloze Wotana. O pibrání

dalších sólist zvuného jména bylo k zevnímu lesku cyklu

hojn peováno. Ideální splývání slova s tónem, jež iní

kardinální podmínku znamenité reprodukce Wagnerova slohu,

dosaženo tu jen výminkou. Z domácích sil touto vlastností

honosil se Loge p. Elsnerv, z cizích nad jiné Mime,
kterého již pi premiée »Siegfrieda« r. 1886 tak nevyrov-

nateln vytvoil zde berlínský buffo-tenor Julius Liebau.
K tmto družil se estn lipský barytonista Otto Schelper
jako Alberich (»Rýnském zlat*), a ovšem nemohl peko-
nati vzpomínku naši na mohutný výkon Friedrichsv, jehož

sílu jsme zkusili ped temi lety hlavn v kletební scén.

Ostatní hosté : sl. Marie Ootzeová z Berlína (Fricka),

Ellen Gulbrausonováz Bayreuthu, mohutná Brun-

hilda, již v »Soumraku bohv« pro indisposici vystídán"

musila sl. Thila Plaichingerová z Berlína, odkud

rekrutován též pedstavitel Siegfrieda v osob ackého
Ernsta Krause, celým zpsobem zpvu tíhnou práv
k protipólu Wagnerem reformovaného dramatu hudebního

:

k opee francouzské a italské.

Ze vbec je dnes umní pvecké na vtší výši v N-
mecku než v Itálii, toho dokladem byla italská pedstavení,

jež kvtnové hry zakonovala a doznala jak slabšího úspchu,
tak slabší návštvy, než loni, kdy operováno v nich týmiž

silami, jako letos. »Un ballo in maschera«, »Traviata«, »Aida«

a »Norma« pirozen znamenaly descrescendo úinku po
mohutných posledních dramatech Wagnerových. A ani tato

nepsobila letos tou vzrušností, jako ped temi lety. Tak
famosní pedstavení, jakého tehdy dožil se »Siegfried« a

»Soumrak bohv« sprostedkovati dovedla jen ruka geniál-

ního dirigenta výše Felixa Mottla. Takovým není ani rou-

tinier p. dr. Muck, jenž jako dirigent »Prstenu« byl ohlášen,

ani jemu podobný p. Leo Blech, jenž po nepíchodu svého

berlínského soudruhn (snad naposledy v Praze) mával

taktovkou v této úloze, která pipadne na podzim nástupci

jeho, výbornému kapelníkovi p. Beidlerovi. j, b.

Zprávy spolkové.

II. lefošní koncert „Slovanského pveckého
družstva v Tersfu" poádán byl v nedli dne 11. kvtna
t. r. v divadle »Armonia« s nejlepším morálním úspchem.
Spozorovali jsme tentokráte velice mnoho Nmc a Italv
— což ovšem je nezvyklý úkaz, ale nás zvlášt tší,
že »družstvo« tak estn vystoupilo. Jak známo, objevila se
na II. koncertu vtšinou pvecká ísla Bartlova jubilejního

koncertu a sice: Fórsterova »Ljubica«, Zajcv »Dvlazak Hr-
vata«, Fibichova »Jarní romance* a Fórstrv : »Vnec Vodní-
kových a na nho složených písní.* Všichni úinkující, jak

sbor, tak sólisté si výborné vedli, a byli odmnni pochvalou.
Hlavní ale pozornost se ten veer obracela k nové skladb
»Slaven i pjesana* (Slovan a píse) kantát s ouverturou
pro sola, sbor a orchestr, kterou na slova dr. Trnoplesara
(Lukože) složil pan Josef Mandiž, syn znamenitého náro-

dovce pana dr. Frana Mandiža. Mladému skladateli, který

touto skladbou uinil takka první krok do veejnosti, se krok
tento velmi šastn podail. Nová skladba byla provedena
velmi dstojn. Ouvertuiu dirigoval pan skladatel sám, kte-

rému podány byly dva vavínové vnce s ervenými stu-

hami, ostatní skladbu svil pesnému provedení novému
kapelníku vojenské hudby panu Teplému, který se pi
tomto svém prvním výstupu na slovenském koncertu hned
ukázal jako znamenitý a energický dirigent. Ve vojenské
hudb se tentokráte ukázal lepší duch nejen v prvod, ale

i v samostatných íslech a proto si pejeme, aby p. Teplý
zstal hodn dlouho u nás, jelikož si od nho slibujeme
mnoho hudebního požitku, zvlášt pak, co týe se sloven-

ských skladeb, dnes až na malé výjimky zapomenutých.

"Plze. Zdejší zpv. spolek » Hlahol* oslaví ve dnech
14. a 15. ervna dovršení 40. ronice svého trvání a pso-
bení. Poad slavnosti: Dne 14. ervna veer: Jubilejní kon-

cert zpv. sp. Hlahol s tímto poadem: Malát: Nár. písn
z Cech, smíš, sb. sedmihlasé. Smetana : Píse na moi, muž.
sb. Malát: Nár. písn z ech, smíš. sb.. sedmihlasé. Kubát:
Písn ernohorské, smíš. sb. Palla: eské tance ada II„

muž. sbor. ídí iditel »Hlaholu* Norbert Kubát. — Dne
15. ervna: v 7210. dopol. : Slavnostní mše svatá v arcid-
kanském chrámu Pán, pi níž »Hlahol« zapje Kubátovu
mši D-dur, Hlaholu vnovanou. V 10 hod.: Pozdravení p-
veckých jednot a hostí na nádraží; o '/

2 11. hod.: Slavnostní

v lná schze »Hlaholu«; v 1

212. : Spolená zkouška župy:
v l

/al« odp.

:

v Spolený obd v Mš. Besed; ve 3 hod.

odpoledne : Župní koncert v zahr. místnostech Mš. Besedy.
Poad: Bendi: Svj k svému, muž. sbor. (pednese župa
Plzeská-Pallova. Dirig. N. Kubát). Klika: Zalm 47, smíš.

sb. s prv. klav. a harm. (»Šumavan« z Klatov, dirig.
J.

Ja-

nák, klav. prvod sl. Palichová, harm. p. P. Miláek).
Palla: Má láska, muž. sb. (Župa, dirig. N.Kubát). Ljadov-

Špejer: »Vozle reki«, ruská nár. píse. (Smíš. sb. »Hlaholu«,
dirig. N. Kubát). Vendler : Modlitba na ípu, muž. sb. (Pv.
odb. »Dlnické Besedy«, dirig..F. Hrdlika.) Vendler: Kytice

Moravských písní, smíš. sb. (Župa, dirig. N. Kubát.) Sme-
tana: Rolnická, muž. sbor^, (Hlahol, dirig. N. Kubát.) V žup
úinkují jpév. spolky: »erchpvan« z Domažlic, »Stela«
z Plas, »Sumava« z Kolove, »Šumavan« z Klatov, »Záboj«
z Rokycan, »Pvecký odbor Dlnické Besedy* a »Hlahol*

z Plzn.

Jfudební pehled *Prahy a venkova.

Boleslav Mladá. Koncert zpv. sp. »Boleslav« dne
4. ervna. Poad: Dvoák: "Slavnostní zpv« pro smíš. sb.

s prv. klav. Bruch: Koncert G-moll pro housle (p. Svá-
rovský). Veit: Na Prahu, muž. sb. Malát: Nár. písn, smíš.

sbor. Sychra : »Za trochu lásky« a »Ty's jenom ješt pou-
pátko,« písn s prv. violy, cella, rohu a klavíru (pp.^ Sou-
stružník, Cumpe, Vomáka, Kalaš a Sychra). Kovaovic:
»Voraky« z opery »Psohlavci,« smíš. sbor s prv. klav.

Stecker: »Romance« a Smetana: Z domoviny, pro housle

(p. Svárovský). Vendler: » Kytice písní Troubských* pro srn.

sbor s prv. klavíru. Klavírní doprovod : slena Hrušková a

p. Sychra.

Jarom. Hud. ve. zpv. sp. »Jaromír« dne 19. kvt.
Dir. Boh. Pokorný. Poad: Malát: Nár. písn nro smyc.
kvartet (pp. Láska, Matjka, Pokorný, Plichta). ajkovskij

:

Árie z »Ongina« (p. Holapek). Smetana: Z domoviny,
pro housle a klavír (pp. Mouka a Pokorný). Smetana-No-
votný: »Rozmysli si, Maenko,« muž. sb. Gaal: Suita na
esko-mor. nár. písn, pro klavír, housle, cello a kontrabas

(pp. Pokorný, Láska, Plichta a, Holapek). Schubert: Král

duch (p. Peksa). Paha: eská kvartetta (pp. Láska,

Matjka, Pokorný a Plichta). Bažin : Kižáci na moi, m. sb.

Ouvaly. Pv. akad. zpv. sp. »Smetana« dne 19. kvt.
Z poadu : Vendler : Odejdi do polí, smíš. sbor. Bendi : Ve-
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erní klid, dvojzpv (pí. Hladíková a sl. Klímova). Malát:
Dv moravské písn pro smíš. sbor. Rozkošný: »Vyletla
sýkoika« (sl. Ešnerová), enk: Hubiky (p. Bylanský).
Slovenské nár. písn (p. Štpán). Laub : Ženské dvojzpvy.
enk: Marné námluvy (sl. Ešnerová). Nebuška: Má milá

(p. Bylanský). Hrazdina : Mazurka svatební, smíš. sb.

"Prostjov. Koncert M. Heritesovy dne 7. kvtna:
Poad : Vieuxtemps : Koncert D-moll. Fibich : Selanka a
Ries: Motto perpetuo. Wieniawski: Souvenir de Moscou.
Paganini: Fantasie »Mojžíš« na G strun. Ševík: Betislav
a Holka modrooká. Klav. doprovod sl. L. Vojáková.

Rychnov n. \$n. Akademie ve prospch chudých stu-

dujících dne 28. kvtna: Ding. A. Provazník a J. Fendrštát.
Z poadu : Bakora : Jubilejní ouvertura, orch. Rozkošný

:

Na nebi plno hvzdiek, smíš. sb. Karbulka : Souvenir lta-
lie, elegie^ pro housle s prv. klav. Goltermann : Sen, pro
cello s prv. klav. Rozkošný: Omšený kámen, muž. sbor.
Weiss: Ouvertura pro smýcc. orch. a klavír. Bergmann:
Toman a lesní panna, smíš. sb. se soly s prv. klav. Dvoák

:

Malikosti pro 2 housle, cello a klavír pro 4 ruce. Vlach:
Hudební perly, orch.

j-fudební pehled ciziny.

Bologna. 12. dubna. Druhý koncert v »Orchestrale
Bolognese« ízený Colonnem ml bájený úspch jako prvý
v divadle Comunale. Zvlášt se líbily: Ouvertura k Masse-
netov »Phede« a prélude ze Saint-Sansovy »Le Déluge«.
V této skladb houslové solo zahrál s velkou pochvalou
p. Veronesi. I provedení ty vt Griegovy prvé Peer-Gynt
suity bylo náležit obecenstvem ocenno. Poslední dv vty,
roztomilá mazurka »Tanec Anitin« a »V jeskyni krále hor«
byly opakovány. Podobn pedehra a smrt lsoldy z Wagne-
rova »Tristana«, ouvertura k Rossiniov »Lazebníku« a pátá
symfonie (C-moll) Beethovenova byly podány neobyejn
umlecky. — Populární koncert ízený Mascagnim v «Teatro
Duse« byl velmi etn navštívan. Program obsahoval: pe-
dehru k_»Vilému Tellu,« Lisztovu »uherskou rhapsodii,« pede-
hru k tetímu jednání »Lohengrina«, ouverturu k Smetanov
»Prodané nevst« (ital. »Sposa venduta«). pedehru k te-
tímu jednání z Goldmarkovy »Sábské královny« a ajkov-
ského »Ouverture solenelle«. Provedení odpovídalo všem
našim dobrým tradicím hudebním. Obecenstvo tak nadšen
applaudovalo, že skoro celý koncert byl opakován. — Mas-
cagni dirigoval ješt jiný koncert v »Comunale« dne 29. dubna
s nkolika sólisty. Z programu uvádíme jen dv skladby
Mascagniovy, mezi nimi hymnu na slunce z opery »Iris.«

a. g. c.

Šibeník. Koncert len eské opery z Brna 24. kvtna.
Úinkují: Sl. Kunzova (soprán) a p. Beneš (tenor). Poad:
Smetana: Arie_ Milady z »Dalibora.« Arie Jeníka z » Pro-
dané*

;
Dvojzpv z »Dalibora«

;
Mascagni: Arie z opery

»SedIák kavalír« ; Paukner: Hlasem zvonk, píse; Smetana:
Arie Dalibora; Bersa: Sen Ti lehký, píse; Novotný: Li-
bické písn; Smetana: Skivání píse z » Hubiky «; Verdi:
Arie z »Troubadoura« ; Smetana : Dvojzpv z »Prodané.«
Klavírní doprovod p. J. Talich.

Tersf. Boitv »Mefistofeles« dosáhl pi desátém pro-
vozorání bájeného úspchu u obecenstva našeho. Prolog
dirigovaný s vervou p. Gialdinim opt neminul se úinkem
a zaskvl se v plné grandiosnosti. — Koncert mladého skla-

datele eského Karla Moora vzbudil velký interess. Program,
jenž obsahoval dva kvartetty a jedno adagio pro dv housle,
velmi se líbil. Nejoriginalnjším bylo prvé kvartetto. Také
v druhém imponovala posluchai vzorn vypracovaná a d-
kladn utváená themata. Na úspchu hudby Mooroyy mlo
podíl úinné provedení, jež osvdené »Quartetto Triestino«
peliv obstaralo.

Jednota eskoslovanských editel kr, ka-

pelník, varhaník a majitel hudebních škol.

(Za redakci této rubriky odpovídá B. Kašpar.)

Pro nedostatek místa i proto že záleží na tom, aby
výborem pijatý návrh zákona co nejdíve byl lenstvu znám,
aby toto v nm uvažovalo a pípadné doplky a opravy
jednateli co nejrychleji zaslalo, uveejujeme dnes dotýný

návih beze všech vysvtlivek. Rozbor aspo struný, neb
nejhlavnjších bod se týkající uveejníme, bude-lí teba,
pozdji. Návrh tedy zní

:

Zákon íšský

daný dne ,
jímž stanoví se právní pomry idi-

tel kr, varhaník, kapelník a urují se pravidla pi zi-
zování škol hudebních.

A) Pokud týe se iditel kr a varhaník.

I. Pi farnostech od 3000 obyvatel katolík poínaje
bu zvláštní iditel kru. Ve farnostech od 10.000 obyvatel
katol. mimo nj též varhaník.

2. Služné iditele kru u chrám, kde jen jeden knz
ustanoven jest; obnáší 1000 K, kde dva knží 1200 K a kde
více než dva lftOO K. U chrám kapitolních a kathedrálních

2000 K. Služné varhaníkovo v prvých dvou tídách o 200 K,
v posledních dvou o 400 K menší než služné iditele kru.

3. Služné platí se z jmní chrámového a pokud toto

nestaí hradí se konkurrencí a vyplácí je berní úad v m-
síních lhtách pedem.

4. Do služného vpoítány mohou být stálé naturální

dávky, ne ale škola, která tvoí píjem zvláštní za funkce
mimoádné.

5. Pi obadech církevních bez svolení iditele kru
nesmí cizí sbor ani za plat, ani zdarma úinkovati.

6. Na poizování poteb krních, jako hudebnin, svtla,

a strun butež se svolením nejd. ordinariát povoleny pi-
mené dotace.

7. Vyuování zpvu ve školách obecných, mšanských
i stedních sveno bu za remuneraci iditeli kru neb var-

haníku. Pro mšanské a stední školy žádá se státní zkouška
ze zpvu.

8. iditel kru a varhaník má (jako knz a uitel) do-
movské právo v míst svého psobení /a má volební právo
aktivní i^passivní mocí úadu svého.

9. iditelem kru neb varhaníkem mže státi se jen

ten kdo vykáže se vysvdením konservatoe, školy varha-

nické neb c. k. státní zkušební komise.
10. Ti, kdož v jiném povolání dáni byli na odpoinek,

nemohou, být iditeli kru.
II. iditele kru a varhaníka ustanovuje fará (v sou-

hlase s farní obcí?) a potvrzuje patron.

12. Tch, kteí již v úad iditele kru neb varhaníka
ádn ustanoveni jsou naízení lánku 9. se netýe.

B) Pokud týe se kapelník.

1. Kapela patí mezi podniky koncessované (jako lé-

kárny, notáství a pod.) a teba k zízení jejímu povolení
zemské správy politické.

2. Pro obvod do 5000 obyv. na venku a do 10.000 ob.

ve vtších mstech mže být povolena jen jedna kapela.

3. Kdo státi se chce kapelníkem musí složití zkoušku
u c. k, místodržitelství, v níž jaké konservato a nejdleži-
tjší organisace stavovská (v echách, na Morav a ve Slez-

sku »Jednota«) má své zástupce.

4. Posledn jmenované sdružení žádáno bu o dobré
zdání pi každé žádosti o udlení neb penesení koncesse.

5. Pi zábavách koncertních i taneních, kde vstupné se

vybírá nesmí nikdo než kapela koncessovaná, ani za plat ani

bezplatn hráti.

6. Kapela je podnik veejný. Jeli kapela »mstská» je

samostatný (t. j. z povolání) kapelník úedníkem obecním,
jeli spolková, je opt spolek zamstnavatelem kapelníkovým
a vyplácí služné jeho i pispívá k jeho zaopatení pensijnímu.

7. O výši služného uiní se mezi kapelníkem a korporací

jej zamstnávající dohodnutí ped úadem politickým I.

instance.

8. Kapelníka lze propustiti jen na tvrtletní výpov a

lze jemu odvolati se z této výpovdi k politickému úadu I.

instance a tento úad má právo po slyšení znalc výpov
zrušiti.

9. Zákon (naízení) tento nemá úinku zptného a ne-

ruší se tedy jimi kapely stávající, ani netýe se ustanovených
již kapelníku. Ti zstávají v držení úadu i práv svých do-

savadních.
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O právu volebním, pak o pomru hudebník ke kapel-

níkovi i o kapelách soukromých neuinno žádného rozhod-
nutí. Jednatel žádá všecky pp. kolegy kapelníky, leny i ne-

leny jednoty o lask. sdlení pípadných návrh co nejdíve
aby do valné hromady byly zpracovány. (Pokraování.)

Hudební školy. (Píše Jan Bušek.) Milý kolega
moravský navrhuje jako prostedek, aby všichni id. ki
a j. žádali o povolení k otevení hudební školy a až jich

naroste jako hub po dešti, že bude museti vláda sama za-

kroiti proti rzným nešvarm ve vyuování hudebním.
Po mém náhledu znamenalo by to dobrovolné ubíjení

hudebního školství vbec. Za takovou cenu nemžeme se
domáhati splnní jediného pouze požadavku. Což poža-
davky vlastní? Nesmírné rozšiování a povolování škol hu-
debních ale poráželo by i naše požadavky, které vrcholí

v tom, aby na uritý poet obyvatelstva té které obce
povolena byla vždy jedna hudební škola. Vždyf jsou msta,
kde jest hudebních škol tolik, že v žádném pomru nestojí

ku p. k obchodníkm, denní poteby prodávajícím. Takové
zvracené pomry mají za následek nezízenou soutž mezi
školami, jevící se zejména ve stálém snižování školného
(honoráe), v reklam pímo barnumské a j. Že tím hudební
školy vážnosti nenabývají, jest na bíledni. Jediným pro-
stedkem vedoucím bezpen k splnní našich tužeb jest:

mohutná organisace inteligence hudební a dstojné hájení
požadavk našich. Ovšem došlo-li by v dob naší na jednání
ohledn systemisování místa inspektora hudebních škol, bude
nutno k tomu zetel obrátiti, aby školy hudební dostaly se
pod dozor zemský ne státní, an v každé zemi jsou
pomryjiné a konen ze zkušenosti víme, že podle pomr
v král. eském se naše vlády obyejn neídí. Pokud nám
známo, jest již pan prof. Lugert inspektorem státní hudební
školy v Beov. Týž pán jest pi c. k. místodržitelství od-
borným znalcem pro udlování povolení ku zízení hu-
debních škol.

Jest tedy zcela oprávnný požadavek náš, aby > Jednota*
naše mohla zasahovati do vci té, jako združení inteligence

hudební.
Má to svou dležitou stránku ! Mnohdy žádá se o po-

volení ku zízení školy v míst, kde to není niím odvod-
nno, kde naopak jest škol hudebních více než dostatek.

Jak mže nkdo pomr našich neznalý o vci rozhodovati ?

Zádá-li u emesla c. k. hejtmanství asto vyjádení píslušných
spoleenstev, tím spíše má to býti u stavu našeho, jenž jest

odkázán jen na urité hodiny denní (mimoškolní) a tím už
nemálo stísnn.

Ze v udlování povolení k hud.ební n školám rzn se

postupuje, vidno z toho, že v král. eském povoluje zízení
velesl. c. k. místodržitelství, na Morav zemská školní rada.

Pro ten dvojí loket ? Pojímání naší stavovské otázky u rz-
ných úad jest tak rozdílné, že nepeháníme ani dost málo,
pravíme-li, že jest to hotový Babylon. Když bývalý funkcioná
slouené nyní »Jednoty id. hud. škol« zesnulý J. Urban
dotazoval se u magistrátu na to, zda jest možno sestoupiti

se ve spoleenstvo, tak abychom mli jistou právomoc, tu

mu bylo jistým p. radou odpovdno, že není to možno
z toho dvodu, an provozujeme svobodné umní a ne živ-

nost! A pece platíme živnostenskou da totiž jako každý
emeslný živnostník da výdlkovou a osobní da z píjmu.
Ano my musíme pipláceti percentuáln i na obchodní a

živnostenskou komoru, a od ní nemáme toho nejnienšího
k oekávání. Jedná-li se o placení daní, tu jsme živnost, ale

jakmile nco chceme my, tu jsme svobodné umní. A ná-
sledek takových chybných názor? Každý bídil smí bez-
trestn zasahovati do našich práv, ano troufalost jeho roste,

když vidí ten zmatek. A na druhé stran nedovolí úady
mrzákovi hráti na harmoniku pi silnici bez výkazu zpso-
bilosti. Pisateli tchto ádk stal se ten pípad, že pišel
k nmu o berlích hrá na harmoniku s lístkem od obecního
úadu v pražském pedmstí K ,

jímž byl žádán, aby
vyzkoušel dotyného žadatele, zda mže povolení obdržeti.

Dotyný žebrati nechtl, chtl za hru zasloužiti si almužnu,
ale tu se mu inili potíže. Naproti tomu všecky naše kroky,
aby úady zakroovaly jednak proti neoprávnným (dan
neplatícím), jednak proti fušerm, již dti hudebn mrzaí,
zstávají bez výsledku.

A tu se nedivme, když mnohdy obecenstvo projeví
proti id. hudební školy naprostou nevážnost! Jen tak mže
se státi pípad, jenž pihodil se jistému kol. v pedmstí
pražském, jenž dav žactvu velikononí prázdniny o Velkého
pátku poínaje až do úterý po svátcích, uvalil na sebe hnv
jedné »matinky« tak, že pišla a slovy nevybranými mu pra-
vila, že když si vezme službu, že musí též i o Velký pátek
pracovati, že mže se tedy také hráti. To pece jest už ki-
klavé ! To jest následek toho, že mnohý v boji o existenci
radji njakou tu pilulku spolkne, aby o žáka nepišel. Jest
to však chyba, nebo svou autoritu musíme si uchrániti stj
co stj. Takoví rodiové myslí si patrn, že dávají iditeli

dar z milosti, zapomínajíce, že uitel dít za honorá svdo-
mit uí a více že nemají od nho k požadování.

Mají majetníci hudebních škol asi stejné choulostivé
postavení vi úadm jako kapelníci civilní. (Pokra.)

• *

V delegacích letošních sdlil ministr vojenství, že správa
vojenská pispívá pensijnímu fondu vojenských kapelník
20.000 kor. ron.

Dne 27. m. m. interpeloval rovnž v delegaeích deleg.
Stein v píin úpravy plat vojenských kapelník.

Jest velenutno, abychom letošní valné hromady všickni
do jednoho se súastnili!

* *

Z "Doksan. asto slyšeti stesky, že hudební umní
mrou nebývalou po našem eském venkov klesá, aniž by
se kdo o nápravu staral. Nikdo neudává pravou píinu, bu
že jí nepoznal, aneb seznav ji nechce ani tm, kteí hudbu
pstují, ani tm, kteí již ji podporován' mají, pravdu veejn
íci, což musí každý nepedpojatý za nedstojno považován'
u národa, který od dob nepamétných zpvem a hudbou slynul,

který v dobách nejtžších, v "dobách svého pokoení ve
zpvu a hudb svoje osvžení vyhledával a který poslední
dobou tolik velikán zrodil. Akoliv láska ke zpvu a hudb
ze srdcí lidu eského úpln nevymizela, pec musí každý
s politováním doznati, že po našem eském venkov až na
estné výminky smysl pro hudbu krásnou a cennou vymizel
a místo zaujala náklonnost ke všelijakým odrhovakám a-
sovým — jakým, neteba podotýkán' ! Kdo tím vinen ? Dle
nabytých zkušeností vinu na tom má obecenstvo. Aby však
tená nebyl na omylu, nemám v úmyslu odsuzovati celý

eský venkov, k tomu necítím se oprávnn, ádky tmito chci

objasniti pomry na tak zvaném osvíceném Podipsku. Starší

usedlí, jichž slova velikou váhu ve všem mají, myslí, že se

to nesrovnává s jich vkem, mnohdy s jich postavením pro-
mluviti u vci té slovo vážné a mládež ta považuje vtšinou
hru v karty a kuželky a podobné zábavy za nejušlechtilejší.

Mnoholi synk z tak zvaných lepších rodin hudbu pstuje?
Sleny dcery tu a tam, aby emancipace doplnna byla, nauí
se trochu drnkat na klavír — to vše ! Pál bych sob, by
nkterý z eských slavných skladatel navštívil náhodou kon-
cert v nkteré z tak zvaných pokroilých obcí. Shledal by že

eský venkov bohat jest dobrými silami hudebními, shledal

by, s jakou péí skladby eských mistr nacvieny bývají a

shledal by zárove dle návštvy, jak netené jest obecenstvo,
kde se jedná hudební umní podporovati. Mohl by též

skladatel navštíviti náhodou zábavu tanení nkterou, tu by
shiedal, jak rozjaená mládež pi zvucích hudby mnohdy mráz
po tle psobící peníze a zdraví ubíjí a sob v srdce nej-

krásnjší pojmy o hudb vštpuje. Následek toho jest, že

skorém každé msto má ti, tyry kapely a každá obec svoji

elitní kapelu sestávající z pravidla z lidí, jichž vzdlání sotva

staí ku zahrání z pedu uvedených odrhovaek. Je-li v míst
kapela slušná neb sdružení hudební hudbu ve smyslu
ušlechtilejším pstující, tu se z pravidla pi produkci s ne-
úspchem hmotným setkává, následkem ehož dobré síly

hudební veškerou chu ku zkouškám a produkcím ztrácejí

nebo užitek hmotný kyne jim nejvíce hraním odrhovaek.
Dne 26. dubna t. r. koncertoval v Roudnici mistr houslí p,

Fr. Ondíek, dle návštvy patrno bylo, že umlec prvního
ádu netší se v domovin takové pozornosti, s jakou cizina

umní jeho sleduje, ponvadž toho také zasluhuje a což te-
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prve ti, pi nichž píroda pi rozdávání byla o mnoho skou-

pjší. Pochybova necha optá se kapelníka p. Zusky z Roud-
nice, p. Hovorky z Budíne a jiných, zdali z pedu uvedené
pravdou ;

aby ale nevící nemusil se ptáti, podám pravdivý

obrázek. Na zaátku prosince 1899 poádal hudební spolek

»Cecilie« v Roudnici koncert ve prospch spol. pokladny;
akoli lenové bezplatn úinkovali, obnášel istý výtžek ne
celých 12 zl. a to ješt dík štdrosti jednotlivc. Na pro-

gramu nalézala se pedehra k Libuši, Bendlovy Cikánské
melodie, Malátovy malikosti A-moll a j., všecka ísla skla-

datel eských. Veejný úsudek znl, že hudba snese m-
ítko písnjší a hudby milovné obecenstvo koncertu pítomno
žádalo za opakování téhož. Dne 17. prosince t. r. poádán
byl koncert se stejným programem, ale nejen to, i s tím-

též úspchem nejen morálním, ale také hmotným. Od
tch dob poádal spolek každoron dva koncerty ve pro-

spch spol. pokladny, všecky s neúspchem hmotným, pouze
koncert poádaný v prosinci roku 1901 v Bohušovících vyjí-

maje, kde místní obecenstvo návštvou svou dokázalo, že

skutené sympatie k umní hudebnímu chová a snahu
úinkujících oceniti dovede, vzdor tomu, že následkem blíz-

kosti Terezína na hudební produkce lano není. Nejvýnos-
njší ve smru hmotném pro spolek byl koncert poádáný
v únoru roku 1902 v tak zvaných pokroilých Brozanech,

tam akoliv vydání spojené s koncertem obnášelo ne celých

20 kor., pec nerovnalo se hrubému píjmu a dík laskavosti

hostinského pana Boreckého, jenž za propjení sálu a za

svtlo nieho nežádal, ímž spolek nemusil z pokladny do-

plácen'. Mohl však nkdo píjiti dne 4. kvtna t. r. do téhož
sálu, kde zmínný výnosný koncert odbýván byl, a byl by
spatil, jak budoucí inteligence Brozan pi srdce rvoucích

zvucích domácí elitní kapely lásku k umní hudebnímu
projevuje a jakým zpsobem úinkující lenové elitní kapely

vzdlání hudební jeden druhému do hlavy vtlouká (až bylo

lékaské pomoci teba). Na pedem uvedené namítne teba
mnohý, že snad nedosti osobní pízn mezi obecenstvem.
Tím by vznikla otázka, kdo nese vinu hmotného neúspchu
Dvoákova Jubilejního koncertu poádaného y íjnu m. r.

v Roudnici. Koncert ídil slovutný pan V. Šístek, editel

v Roudnici, osoba k tomu vším právem zpsobilá, skladby

nacvieny s nejvtší svdomitostí, úinkující síly dobré, osobní

píze pp. ochotník neklamná a pec každého musila až

zamraziti v tle netenori obecenstva k jménu jubilantovi],

ale nejen to, dokázána byla tím netenost ke krásným pra-

cím jednoho z nejslavnjších skladatel eských. Skladatele

to, jehož krásná díla všude cenna jsou a jichž provozovaní
s nadšením vítáno jest všude jinde, jen ne tam, kde jako

výtvor domácího umní vítáno býti má. Jest si páti, aby
ádky tyto nebyly pravdou, ale aby pomry hudební po širém

eském venkov byly lepší, než podotknuto ! Jest si zárove
páti, aby snaha spolku kapelník a iditel kr co nej-

díve byla výsledkem žádoucím koiunována, by pomry hu-

dební uzákonny byly, nebo jen takovým zpsobem záchrana

je možná. Franta Kokoška, t. . dirigent spolku »Cecilie«.

Souž „imfaresari", ešfí umlci a eské
umní.

Svtové rekordy nkolika impresari roznítily také

u nás v nkolika hlavách dobyvatelské sny podobných
úspch. Sny však nebývají vždy dobré a tak tomu i v našem
pípad. Našlo se nkolik nad míru ^povolaných* lidí,

kteí ze svízelného úkolu zastupovati zájmy a ušetiti boj

o honorá umlcm, kteí toho svým nadáním zasluhují, ui-
nili si spekulaní sport svého hlavního i vedlejšího zamst-
nání; o povaze jejich innosti, která psaným i tištným
slovem a mnohým skutkem se šíila po eských zemích za-

nechávajíc po sob velmi »blahodárné« brázdy na poli e-
ského výkonného umní, nehodláme se prozatím dnes ší-

iti ; ale za svoji povinnost máme upozorniti se vší dtkli-

vostí interesované kruhy, umlce i obecenstvo, zejména po-
adatelstva spolkových a jiných koncert na otázku : kdo
vlastn jsou ti impresariové a ím prokázati mohou svoji

kvalifikaci, aby aspo stín oprávnnosti mla jejich souin-
nost pi propagaci vážného umní. V první ad vnujeme
pozornost panu Fr. Ballkovi-Brodskému. Je to bý-
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valý herec v nepatrné, eskými vlastmi všelijak se tlukoucí
koující spolenosti. Tím styky jeho, ostatn velmi pochybné
ceny, s umním skonily a zaal sport: cesta do Paíže na
kole — bez penz. To vesms jsou jist výborná vysvd-
ení, aby na jejich základ mohl se odvážiti na podnik hu-
debního impresaria. Kdo by z našich umlc hodlal mu za-

stoupení své sviti, uiní dobe, když se díve pozeptá na
informace u pp. Rudolfa Frimla a Emanuela Ondíka i eské
Filharmonie, kteí vyjádí mu asi svou radost nad tím, že

záhy ze zastupitelského okruhu jeho vyvázli. Jak se dozví-

dáme, hodlá zahájiti letošní kampa novým fenoménem,
které mu sedlo již na lep; ale doufáme, že kdo na lep ten

už nesedne, budou — poadatelé koncert. — Druhým, po-
nkud mén známým impresariem, ponvadž se prozatím
vzdal innosti, je pan F r. Vorlíek. Ponvadž není vy-

loueno, že znova jeho agentura zane »pracovati,« povíme
si o nm nco. On to byl, jenž projektoval skvlpu cestu

do Londýna a zvlášt do salon lady Palmerové eskému
dámskému triu (si. Žákova, Nesslerova a Ptákova), jak ve
všech novinách dal ohlašovati. Projekt ten zstal však jen

na papíe. Londýnské známosti p. Vorlíkovy, jenž tam byl

njaký as íšníkem, byly asi málo vydatný. Jako další kva-

lifikaní moment pro sebe jako hudební impresario komor-
ních sdružení mže uvésti ješt, že obchodoval vínem a nyní

je kavárníkem. — Do tetice ješt jeden exemplá. Je po-
daený. Nedávno dostal se nám do rukou program kon-
certu, který na stedu 7. kvtna v Prostjov zaranžoval
slen Marii Heritesové jakýsi pan K. Mareš. Program
vydán je jako »K. Mareše koncertní oznamovatel . 16.« Jde
tedy asi o dobe zaízené agentní bureau. Nevíme sice, jaká

osobnost je to, jíž svila slena Heritesová své zastoupení
pro Moravu, ale o zpsobu práce toho agenta trefný obrázek
podává nám reklamní poznámka na programu tom tištná,

kterou zde do slova podáváme: »Máme-li si uiniti o pímo
sensaních úspších sleny Heritesovy njakou alespo pi-
bližn pravou pedstavu, nutno se zabrati do tení zpráv
list paížských, londýnských a amerických, hlavn z Cleve-
landu, kde zprávy se více ódám podobají, nežli zprávám
o úspších koncertních. Marie Heritesová hrála ve velkém
sále paížské radnice, kde vše osvtlením brilisovalo a kv-
tinami vyplnno bylo. Hrála vedle nejvtších umlc, již

jsou pedními leny »Velké opery« a »Komické opery* a
docílila úspchu takového, že sám president municipální
rady paížské pan Dausset jí nejen co nejveleji blahopál,
aie jí estné místo vedle sebe nabídl. Po takovýchto doku-
mentech mžeme smle oekávati mimoádný umlecký
výkon, kterýž ovšem také s nedokavostí oekáváme. Tento-
kráte zajisté nezstane naše hudby a vbec umnímiiovné
obecenstvo zpátky a nehledíc ani ku velmi nízkým cenám,
tuto ídkou píležitost si ujiti nenechá.* Jsme daleci toho,
abychom slenu Heritesovou inili zodpovdnou za tu »re-

klamu,* která se ježí logickými nesmysly, pravopisnými chy-
bami a slohovými nejapnostmi, a tážeme se jen, zdali ta-

kový zpsob reklamy prospje jí u obecenstva, které ko-
nen zaíná býti syto všeho dryánictví v našem umní ne-

bezpen již na všech stranách jako plevel rozbujelého. Lze
si jen páti, aby na všech stranách vzešlo svtlo pravého
poznání a posvítilo na cesty, kterými se dnes bere eské
výkonné umní »zásluhou« impresari jako jsou jednatelé

tuto jmenovaní.

Rzné zprávy.
* Známý dramaturg Dr. Max Poensgen-Alberty uveej-

uje v posledním ísle »Deutsche Arbeit* zajímavá dáta

o operním vkusu nmeckého publika za sezonu 1900—1901.
Konstatuje, že v tomto roku provedeno v Nmecku 317 orjer

a operet od 154 skladatel, z nichž 33 dosáhly sta a více

provozování. Jsou to: Í.Jan Strauss, »Netopýr (400 krát). 2.

Jones, »Geisha« (387krát). 3. R. Wagner, »Lohengrin«
(294krát). 4. Weber, »arostelec« (278krát). 5. Bizet »Car-

men« (277krát). 6. R. Wagner, »Tannháuser« (276krát). 7.

Mascagni, »Cavalleria rusticana« (269krát). 8. Audran, »Die
Puppe« (250krát). 9. Verdi, »Troubadour« (225krát). 10. Tho-
mas, »Mignon« (214krát). 11. Gounod, »Faust a Markétka*
(199krát). 12. Lortzing, »Undina« (192krát). 13. Mozart, »Kou-
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zelná fléta* (186krát). 14. Jan Strauss, »Cikánský baron*
(184krát). 15. Flotow, »Martha* (182krát). 16. R. Wagner,
»Misti pvci norimberští* (171krát). 17. Leoncavallo, »Kome-
dianti* (171krát). 18. Millócker, >>Zebravý student ; (167krát).

19. R. Wagner. »Zakletý Hollanan« (155krát). 20. Lortzing,

»Car a tesa* (154krát). 21. Humperdinck, »Perníková cha-

loupka* (153krát). 22. Beethoven, »Fidelio« (145krát). 23.

Lortzing, »Zbrojí« (145krát). 24. Rossini, »Lazebník sevillský*

(139krát). 25. Nicolai, »Veselé ženy windsorské« (137krát).

26. R. Wagner, »Valkýra« (131krát). 27. Mozart, »Figarova
svatba« (126krát). 28. Donizetti, »Maiie dcera pluku« (122krát).

29. Nessler, »Der Trompeter von Sáckingen« (120krát). 30.

Verdi, »Aida« (Hkrát). 31. Zeller, »Ptáník« (107krát). 32.

Meyerbeer. »Hugenotti« (104krát). 33. Halévy, »Židovka«
(lOOkrát). Mezi nejpopulárnjšími skladateli vyniká neoby-
ejn R. Wagner 1365 provedeními (10 dl). K nmu se

pojí: 2. Jan Strauss, s 687 provozování (8 dl). 3. Lortzing,

613 (8 dl). 4. Verdi 579 (9). 5. Jones, 469 (3). 6. Weber
440 (7). 7. Mozart 440 (8). 8. Millócker 401 (3). 9. Bizet 288

(2). 10. Suppé 274 (11). 11. Mascagni 269 (1). 12. Andron
262 (2). 13. Meyerbeer 252 (6). 14. Flotow 246 (3). 15. Offen-
bach 238 (17). 16. Gounod 221 (2). 17. Rossini 195 (2) 18.

Leoucavallo 180 (2). 19. Donizetti 178 (8). 20. Zeller 175 (2).

21. Humperdinck 165 (2). 22. Ziehrer 155 (3). 23. Beethoven
145 (1). 24. Auber 145 (5). 25. Nessler 138 (2). 26. Nicolai

137 (1). 27. Halévy 117 (3). 28. Messager 108 (2). 29. Adam
106 (3). Všichni ostatní zstávají za 100 provedeními. Z pre-

miér tšily se nejvtší oblib Heinricha Zóllnera »Potopený
zvon« (dle Hauptmannovy básn 82krát) a Saint-Sansova
»Samson a Dalila« (66krát). Z tchto dat jasn vysvítá ne-
obmezená nyní vláda Wagnerova. Vedle nho i pro ostatní

nmecké skladatele Mozarta, Beethovena, Lortzinga, Webera,
Flotowa a pro cizí jako Verdi, Bizet, Gounoci, Thomas a

ješt stále Mascagni také mnoho interesu nmecké obecen-
stvo jeví. Zajímavý jest rovnž pomr 1365 provozování proti

252 pi Wagnerovi a Meyerbeerovi. Že Nesslerv »Tom-
peter von Sáckingen« stále vysokého potu provozování do-
chází (120), toho píinou nejspíše jest asi vliv Scheffelv a
známá sentimentálnost nmecká. — n —

* Dle zpráv z Londýna nás došlých daí se tam výborn
»eské Filharmonii« jako úastnici na Kubelíkových kon-
certech. Až na ídké výjimky, které mají dvod svj v ani-

mosit proti cizím orchestrm vbec, chválí kritika jemn
propracovaný prvod ísel houslových, a u obecenstva doznal
pijetí pímo nadšeného pednes Smetanovy »Vltavy« a Dvo-
ákova »Karnevalu«. Posud úinkovala »Ceská Filharmonie*
ve tech koncertech v St. James Hallu a v jednom poá-
daném v Kišálovém paláci. Krom toho provázelo 19 len
orchestru Kubelíkova pi rondu z Mozartova koncertu v privát-

ním soirée u známé milionáky pí. Polmerové. Telegram kor-

respondenní kanceláe oznamuje, že editeli Skivanovi ui-
nna nabídka pro tournée orchestru po Americe v saison 1903
pod ízením Nedbalovým. Zda náš dirigent bude se „moci uvázati

v úlohu, záviseti bude od jeho disposic jako lena ». kvartetta«.
* Dne 4. ervna oslavil tiše jubileum 351eté innosti

u eského zemského divadla operní nápovda pan Alois
Holoubek. K prozatímnímu divadlu pijat byl r. 1867
jako chorista, zastával pak úad inspicienta operního a roku
1885 posazen do sufleurské budky, z níž vzorn po 17 let

pomáhá z rozpak lenm opery, když se dostane jich pamt
do kížku nejen se slovem libretta, nýbrž asto i s notami
a vstupy partie. Neviditelné innosti jeho butež pána ješt
mnohá léta k dalšímu osvdování se.

* Blodkova aktovka »V studni« byla provedena 14.

kvtna na dvor. divadle v Darmštadt.
* »Spolek pro povznesení hudby v Cechách« ml svou

valnou hromadu dne 23. kvtna. Na ní pedseda princ
Ferdinand Lobkovicz tlumoil ochotu vlády zvýšiti roní
subvenci na 40.000 korun (oproti dosavadním 20.000) s pod-
mínkou, že vlád vyhrazeno bude právo potvrzovati voleného
editele. Administrativním editelem byl definitivn jmenován
p. prof. Karel Knittl, který agendu tuto v minulém
roce prozatímn vykonával s ídkou svdomitostí.

* Vídeští filharmonikové mli valnou hromadu dne
28. kvtna. Pro píští saisonu volen byl za dirigenta c. a k.

dvorní kapelník Josef Hellmesberger 58 hlasy. Pro
editele Mahlera hlasovalo 28 len, pro kapelníka Schalka
pouze 2.

Sms.
— V Hamburku zesnula nedávno Brahmsova nevlastní

matka. O staré této dám a pomru jejím k synu a otci to-

hoto, vypravuje Max Kalbeck v »N. Wiener Tagblatt* mezi
jiným : Johannes necítil práv radost, když mu otec, rok
po smrti jeho vlastní matky roku 1866 psal, že se hodlá
znova oženiti. Jan Jakub pekroil již šedesátý rok vku svébo,
když se oženil s paní Karolínou a a v Hamburských filhar-

monických koncertech hrál ješt statn kontrabas, zdál se

pece býti. tento satek s vdovou o osmnáct let mladší, která
mimo to pivádla do domu dosplého syna, nemén do-
brodružný než onen kousek, jemuž Jan svj život dkoval.
Otec Jakub oženil se totiž jako tyiadvacetiletý mladík s Chri-
stianou Nissen, s dívkou o sedmnáct let starší. Tento ne-

pedložený satek stal se konen pro ob strany tak nesne-
sitelným, že se iodie na radu jejich Jana, jenž otce i maiku
stejn nžn miloval, v roce 1864, rok ped matinou smrtí,

rozešli. Za známost s Janem Jakubem mla paní Karolina
svému chutnému umní co dkovati. Nebo ped svým
íatkem mla zaízenou »obanskou kuchyni* — jež se hlavn
u len orchestru mstského divadla tšila zasloužené pízni.
Otec Brahms byl od ztroskotání svého prvního manželství
jejím denním hostem a poal brzy se dívati na mladou vdo-
viku láskyplnými pohledy. Však vyjáditi se dlouho si ne-
troufal. Že byl šelmou, zrovna jako jeho syn, pipadl brzy
na vhodný zpsob zbožované hostinské uiniti vyznání
lásky. Jednou po obd, když hovoil s paní Karolínou, vy-
tasil se s lístkem, na nmž stála zaznamenána ada dam
jemu známých, mezi nimi též paní Schnacková, a pravil

svým dobráckým zpsobem : »Vy jste už jednou tak rozumná
panika, že mžete staré lebce dobrou radou pomoci ! — Já
bych se — inu — zas rád oženil. eknte mi jen s kým. —
Najdte mn laskav jednu !« Jen málo let bylo otci Jakubu
souzeno tšiti se z domácího klidu. Roku 1869 musil konen
starý Brahms svou basu navždy odložit a brzy na to roku
1872 poal churavti. Zdšen Jan pispíšil z Vídn k loži

nemocného, od nhož se po celých trnácte dní ani nehnul,
až nemocný cítil, že se blíží konec jeho žití. Po smrti otcov
ti nedle truchlil vzorný tento syn v Hamburku a s ostat-

ními pozstalými uspoádal posmrtné záležitosti. Od této

chvíle miloval Jan paní Karolinu jako svou druhou matku.
Starost o její i jejího syna blaho, byla nadále jednou z hlav-

ních starostí Brahmsova života.

Dnešním íslem koní první pl-
letí. Žádáme slušn ony pp. odbratele,
kteí nám za uplynulou dobu dluhují,
aby nedoplatky vyrovnali do vydání
píštího ísla.

Administrace DALIBORA.
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Gustave Charpentier.

in.

Význaným dílem pro pípravnou, smím-li tak

íci, periodu Charpentierovy dramatické tvorby jest

obzvlášt jeho »Vie du poete pro sola, sbor a

orchestr. Skladatel nazval tuto práci svoji : «Symphonie

drame«. Vidíte, jak Charpentier vždy hledá nejen nový,

ale i pípadný výraz, aby charakterisoval již pedem, na

em mu záleželo. Zpvohra »Louise« byla v partitue

oznaena » hudební román «, zde podána jest nikoliv dra-

matická symfonie, titul takový byl by pouhým pleo-

nasmeni, nýbrž symfonické drama rozdlené ve ti

akty a tyi obrazy. Básník, hrdina dramatu, vystupuje

v rzných stadiích života. Nejprve setkáváme se s ním

v mladých létech, jeho hudební partie pidlena so-

pránu, pozdji zpívá tenor a k závru baryton úlohu

básníkovu. První akt nadepsal skladatel: » Nadšení.*

Tliema vnitního zanícení zahajuje pedehru.

Není pvodní toto thema spíše všední fysiognomie,

ale dlouhodeché crescendo a modulaní sí, jíž je pro-

pleteno, zajímají posluchae. První scénu zahajuje sbor:

duše básníkova mluví k nmu tajemnými slovy. Nová

themata ozývají se v orchestru : thema snahy a lásky

hlásí se stále draznji. Básník táže se osudu, bude-li

mu páno, aby vše to, co pocítil, utrpl a zažije, vtlil

v umlecké dílo, o nmž sní jeho duše. Sen unáší jej

na mkkých kídlech do vytoužených sfér.

Druhý akt, jehož první výstup má nápis : » Kou-

zelná noc«, zahajují hlasy noci nesoucí útchu skla-

manému a povzbuzující k nové práci. »Pij tiché noci

nebeskou krásu, slyš její tajemnou hudbu ! « Ale básník

v hloubi duše zranný táže se noci: » Povz, co mne
oekává v tajemné budoucnosti, již marn proniknouti

toužím, stejn jako temnoty, v nž jsi mne zahalila!*

Le noc neodpovídá, ticho a temnota je kolem. Tu
pojednou ozve se kdesi ve kovin sladký, kouzelný

zpv slavíka.

Tetí akt zahajuje široce založená pedehra. Po

výkladu skladatelov zápas »rozumu se hmotou«. Básník

podléhá, marn toužil uskuteniti své plány, marn
vtliti v umlecké dílo svj sen. První výstup nazván

:

hlas prokletí*. S nebeských výšin zaznívají hlasy mi-

losti zvstující nadji a konené vítzství. Varhany

rozlévají tšivé zvuky míru. Básník chvíli upokojen na-

slouchá, le bolestí sevené nitro není více pístupno

útše.

Vidíme jej ve druhém obraze tohoto djství pu-

tovati vzhru k výšinám Montmartru, kde rozpíná

Moulin rouge svá netopýí kídla a v ticho noci zní

výkiky bujného veselí. Co hledá básník v tchto kon-

inách, jest zapomenutí. Rozpustilý smích díví dotknul

se jeho sluchu — rychlé rozhodnutí a již ítí se ubohý

hrdina do víru taneního. Polka tak význaná pro celé

niveau host Moulin de la Galette a jiných podobných

etablissement ádí instrumentována v onch špinavých

barvách, urážejících jemnjší sluch, le v orchestru za

scénou, a básníkv hlas jásá v odporné melodické

skoky hymnus rozpustilé radosti. Marn doléhají na
(orchestr na scén) všechny hlasy, jež jej kdysi vábívaly

ke vznešeným slavnostem duše, opojen absintem na-

slouchá lhostejn, ani vzpomínky na vábivé dny slibné

mladosti nedovedou jej vytrhnouti z tupé lethargie. Tu

dotýká se smrt jeho horen rozpáleného ela a za

hrubého chechtotu dvete — (rire canaille je napsáno

v partitue) — jež s ním sdílelo tyto poslední oka-

mžiky života, klesá básník v náru vnosti. Ti tžké

hluboké vzdechy a duše odlétá v neznámo.

Nejednoho tenáe pekvapil asi tento struný nárt

obsahu, avšak pochopí ihned, sdlím-li s ním zprávu,

již erpám ze soukromého hovoru : modelem hrdiny

symfonického dramatu Charpentierova byl nešastný

Paul Verlaine. Je význané pro našeho skladatele,

že veškerá jeho díla pes svj fantastický obsah mají

tsné styky a vztahy ke skutenosti. I jeho sny souvisí na

njaké nitce se životem a práv v tom, že vystavuje

zažité, vzí nejen ást jeho pvodnosti, ale i psobi-

vosti prací Charpentierových.

Symfonické drama: »Vie du pote« je vlastn

studií k » Louise*, veškeré boje a zápasy toužícího a

milujícího, doufajícího a zoufajícího srdce jsou i zde

hlavním pedmtem. Nejednou je patrno, že skladatel

uložil zde a namnoze umlecky spracoval své vlastní

dojmy životní.

K nejsilnjším partiím díla náleží druhá scéna

prvního aktu. Nejen chromatická melodie, ale i žhavý

MT Píští íslo „DALIBORA" vydáno bude dne 5. ervence.
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rit a vyvrcholení scény upomínají zde na Richarda

Wagnera. Škoda, že ústí celá vta v italsky stižený

ensemble, effektní, ale prázdný. Nejvýše stojí v tomto

díle akt druhý. » Kouzelná noc < má vzácnou sugges-

tivní sílu, nebo Charpentier viádne obzvláštní výmluv-

ností práv tam, kde dává mluviti duši vcí, tajemným

hlasm a mystickým zvukm.

MILOŠ TRNÁCTÝ:

O tremolování pi zpvu.*)

Že hlasové orgány náležejí k nejchoulostivjším

ástem lidského ústrojí, že vyžadují zvláštní pée a

zvláštního ošetování, zejména u tch, kdož na jejich

výkonnosti budují celou svou umleckou a materielní

kariéru, je všeobecn známo. Tato pée musí býti

patrna od prvních poátk, od volby zkušeného uitele,

rozumného studia až k dobám úplného rozvoje hla-

sových orgán a i na dále, ponvadž asto jediný

pípad opomenutí jejich ochrany mže míti zhoubné

a trvalé následky v istot, barv tónu, nebo dokonce

mže vésti k úplnému ruinování hlasovému. Ovšem,

že cvik, routina bývají umlci asto ochranou. Starý,

zkušený zpvák nepodléhá tak asto poruchám hlasovým

jako neroutinovaný zaáteník. Ale jsou i dosti husté

pípady, že routinovaní zpváci v plných letech opou-

štjí jevišt, mizí do soukromého života, utrpvše na

svých orgánech hlasových poruchy, jež nutí je ne-li

na vždy, alespo na jistý as vzdáti se veejné innosti.

K tmto náleží i trvalé tremolo, jež u nás bývá

ješt dosti trpno ; ale jsou jevišt na p. v Nmecku,

kde tremolo je zpváku nejvtším nepítelem úspchu.

Tremolování, nemluv ani o jeho nechutnosti

esthetické, není niím jiným než poátkem, signálem

jisté poruchy hlasové, onoho neviditelného procesu,

který odehrává se v hrdle zpvákov a který mže
vésti až k úplné katastrof hlasové. Tremolování možno

srovnat s chvním se rukou po velkém napjetí tlesném,

jež mimo naši vli, a asto i proti ní se objevuje. Tak

i u zpvák trvalé tremolo objevuje se samo, jako

pohyb automatický, proti nmuž všecka dobrá vle

bývá z pravidla bezmocnou.

*) Literatura: Dr. Alfred Ephraim: »Die Hygien des

Gesanges«, K. F. S. Liskovius : »Theorie der Stimme«, Graben-

Hoffmann: »Die Pflege der Singstimme«, George Armin:

»Die Lehrsátze der automatischen Stimmbildung«, W.
Knihers: »Anleitung zur Stimmbildung und zum flies-

senden Sprechen«, Haller: »Vademecum f. Gesangsun-

terricht«, Jul. Stockhausen : »Das Saengeralphabet«, Anna

Fless: »Ein Biichlein von der Singekunst«, Dr. Ernst Hart:

»Ueber den gesundheitlichen Werth des Singens«, F. W.
Marpurg: »Anleiung zur Singkunst«. »Der Tag«, 15./4. 1902.

Hlasové poruchy nemusejí býti zejmý hned na

celém apparátu hlasovém, nýbrž objevují se pouze

v jistých polohách. Zpváku daí se vysoké tóny, ale

jen ve forte, mezza voce rznými vlivy nejvíce trpívá,

stední poloha ztrácí na pravidelnosti, rejstíky na vy-

rovnanosti, zvlášt u ženských hlas, u nichž nízké

tóny hlasového rejstíku formováním jsou ohroženy.

Tím je rejstík hnán do výše a mezery jsou nezahla-

ditelné. Tak i tremolo objevuje se zhusta pouze ve

chvní uritého tónu, zvlášt u hlas mužských, emuž

Francouzi íkají roulette.

Pokud lékaské i zpvácké autority obracely k to-

muto bodu svou pozornost a pátraly po vzniku osud-

ného tremola, udávají pedevším za píinu pepínání

hlasu i forcování. Co je forcování? Zajisté uritá míra

i uritý stupe výkonnosti hlasových orgán, jímž

díve i pozdji poškození tchto povstává. Ale ím
jasnjší a jednodušší je tato definice v theorii, tím

tžší je užití její v praksi. Nebo teba bylo známo,

že uritá innost hlasových orgán ku p. volání dra-

žebník na trzích, hlasité velení u vojska každý hlas

pivádí k úplné zkáze, takže o úplném pepnutí hla-

sovém dá se mluviti, pec pi zpvu tžisko celé této

otázky leží v oblasti individuální, v oblasti relativního

pepínání. Ne vždy v stejné a v urité míe souhlasící

píiny vyvolávají formování, proež tu nemáme co init

s veliinami absolutními, nýbrž relativními ; uritého

výkonu, který jednomu zpváku je hrakou, druhý jen

s námahou dosáhne a co dnes hrav se daí, zítra teba

jen s napjetím všech sil se vykoná. Úkol stanovití tyto

píiny pipadá odborným lékam, je podstatnou ástí

hygieny zpvu, k níž v poslední dob právem se stále

vtší pozornost povolaných kruh obrací.

Mohou to býti pedn rzné tlesné a duševní

stavy, v nichž zpvák snadno hlasovému pepjetí pod-

léhá, za druhé genre pveckého výkonu, jenž k poruše

hlasové smuje. Nervosní a chudokrevní lidé dle dra

Ephraima by vbec od svdomitých uitel nemli

býti pijímáni. Zvláštního šetení vyžaduje hlas pi

rzných pohnutích duševních, jež mívají v záptí t-

lesné slabosti atd., zvlášt pak pi zápalech hlasového

apparátu, proti emuž se skorém každodenn hešívá.

Zpívání pi katarrhech, jež od mnohých jako utvrzení

orgánu bývá hlásáno, ruinovalo již mnoho hlas.

Rovnž tak pozornosti zpvákovy vyžadují abnormity

ústního a nosového ústrojí, jež kalívají hlasovou barvu.

Tato okolnost pak nutívá pvce, aby s velkým napjetím

ji maskoval.

Cviení zpvu hraje tu velkou roli ; o úincích

routiny bylo již pedem zmínno. Jak veliký je rozdíl

v námaze mezi routinovaným pvcem a zaáteníkem

pi absolvování téhož partu ! Onen i pi silnjších in-
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disposicích dovede užiti jisté reservy a zpvní apparát

náležit šetiti. Nkdy jsou pípady, že pvec, na jehož

ei je chrapot zejmý, dovede tak zpívat, že nikdo

z poslucha indisposice nezpozoruje. Píklady toho

lze nalézti zejména u varietních zpvák a zpvaek.

Tyto, neutrpí-li tžké poruchy, jsou nuceny zpívati

každého veera. Chraptní, katarrhy a onemocnní po-

dobného druhu, nevyžadují-li práv ulehnutí, nebývají

respektovány. Následkem toho lze tu pepínání hlasové

vidti v nejhorších úincích. Ani nejroutinovanjší

z tchto zpvaek nemohou viti v dlouhé trvání své

kariéry. Pemáhání nemocí a jiných fysických pekážek

nutí je, jak prve bylo eeno, k užití reservy, t. j. ta-

kové opatrnosti, k níž za pomr normálních se nesáhá.

Ale stane-li se z výjimky pravidlo, musí i nejroutino-

vanjší zpvák asem hlasovému minování podlehnout.

Vcnými píinami hlasového pepjetí bývá míra

pveckého výkonu i respective míra cviení. Zatím

co routinovaný zpvák mže bez únavy nkolik hodin

cviiti, musí se zaáteník obmeziti na ne více než

1 hod. denn, s 10 a 15minutovými pausami. Dle-

žité je, aby v tchto pausách vystíhal se mluvení,

jinak by úplný odpoinek hlasových orgán se stal

illusorním. Mimo to i pechod od mluveného slova

ke zpvu bývá únavným. Proto i role, v nichž se

mluvívá, vyžadují asto vtší tlesné námahy než role

ist zpvní. Co se týe zpsobu zpvu, mže špatná

volba rejstíku, zejména pehánní vysokých tón prsních

do výšky vésti k pepnutí. Zde ovšem hlavn dlužno

dbáti subjektivního pocitu únavy, o nmž Mackenzie

praví: »Trvá-li uitel na tom, aby žák uritým zp-
sobem zpíval, pi nmž pociuje námahu, když každá

akce je provázena mimoádným napjetím sval, bo-

lestmi v nose, slabostí, chrapotem, pak a žák nepo-

slouchá svého uitele, nýbrž varovného hlasu svých

orgán. « Že i povaha jednotlivých skladeb padá na

váhu, rozumí se samo sebou,

Též rozloha koncertní sín nebo divadla, nedo-

statek akustiky svádí k fokování. Hlas zdá se bez-

zvuným, »ztrácí se«, a zpvák pak sesílením tónu je

nucen nahraditi. Totéž platí o ozvn, pi níž zpívati

je skorém holou nemožností. Ephraim zmiuje se též

o zhoubných úincích sborového zpvu, kde podmínka

úplné individualisace co nejmén bývá respektována.

To bývají v hlavním okolnosti, provázející hlasové

pepjetí, tedy i nepímo jeho tremolo. Jejich vystíháním

mže se pvec tremola na vždy uchrániti. A neuchrá-

ní-li se, odporuuje lékaská rada jako v jiných pí-

padech hlasové poruchy pedn : úplný klid hlasu. Pak

cviení zprvu polohlasem, pozdji plným hlasem nej-

díve pouze ve vokálech, pozdji se stídavým textem

;

tento musí býti zpíván nejprvé v mezzoforte, pak piano

a forte. Cviení co do objemu nemá pesahovati tercii

nebo kvartu, má se vystíhati tón a rejstíku hlasu

škodlivých, co do trvání musí se íditi dle jednotlivých

pípad.

Všeobecn interessantní je okolnost, že istou

gymnastikou hlasu mnoho onemocnní hlasových na

dobro zmizelo. Je to zase pouným píkladem, že

správným dlením energie výkonnost tchto orgán

stoupnouti mže zase až k tomu stupni, jehož ne-

píznivými okolnostmi byla zbavena.

Nové hudebniny a knihy.

Skizzy. Pro klavír na dv ruce složil Jos. Procházka.
Op. 5. (Nakladatel Mojmír Urbánek.)

Nadání skladatele tchto šesti skladeb zdá se mi zá-

visti hodným. Jednak proto, že netrpí dokonce dnes tak pí-

znaným nedostatkem ryzí hudební myšlénky: ta proudí mu
hojn a kvete peste. Pak proto, že rozvinutí této myšlénky

a vbec ten plynný, hladký tok, jímž piecy veskrze se berou,

svdí o neobyejném, vrozeném, a dobe vypstném citu

hudebním : jsouf to díla patrného, plnokrevného muzikanta.

A konen ona božsky naivní lehkovážnost a radostná bez-

starostnost, s níž vám své hudební hovory rozpádá, hluboký

cit a zas humor míse s frasemi nejplošší konvence, bez

reflexe a beze stopy duchaplné posy — ta zvláš dnes tak

zvláštn vás jímá, dnes, kdy naivní umní dík naší kultue

ím dál tím ideji se jeví a kde autokritika, starším mistrm

v té moderní míe neznámá, tak mnohý vznt bezprostedního

umní v zárodku dusí.

Talent tohoto druhu, pi tom té oividn hravé tvoi-

vosti, pln uplatnil by se ovšem práv dílem, které vyžado-

valo by napjetí všech sil a plné souinnosti intelligence, ne

pouhého nedisciplinovaného instinktu. Skizzy jsou mu útvar

nebezpený i vedou, jak jsem již naznail, k ledabylostem a

plochostem, jež vedle bezprostedn cítných a letmo, ale

urit zachycených krás zarážejí. Kde skladatel neskizzuje

pouze, jak v rhapsodistických, jen nahozených íslech po-

slednjších, ale kde myšlenku rozvážnji rozpádá, tam dílo

jeho svojí svží barvou mile se adí v nejlepší naši produkci.

V celku pak materiál pro rozpoznání nadání co nej-

zpsobilejší, skytnou hrái, teba nevládnul klavírní technikou

zvláštní, požitek práv tak snadný, jak snadným bylo as

skladateli i jich vytvoení i klavírní jich stylisace, prostá,

dobe hmatná a zvuná. k. Hoffmeister.

Bohumil Vendler: Pt písní op. 20. (Nakladatelství

Mojmíra Urbánka.)

Slovo básníkovo jest to, které vymezuje skladateli ni-

veau, umleckou výši, na níž tou i kterou svojí písní stane.

Básn, jež jsou podkladem nejnovjšímu opusu p. Vendle-

rovu, stojí na výši prmrného veršování, jsou onoho druhu,

že nezarazí vás nikde nevkusným obrazem, drsným rýmem,
než že netknou se vás také víc a hloub než strofy, slušn
vyplující zbývající práv sloupec rodinného asopisu. Jsou

pi tom vybrány zcela voln, nechtjí tvoit celek ani my-
šlenkov, ani náladou ; nevíže je k sob, jak pi tak znané
rznosti, jaká jest na p. mezi modern parfumovanými
»Tichými smutky« Fr. Zviny a mezi národní »Vzali mne
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na vojnu«, ani jinak být nemže, ani slohová jednota. Jen

jeden znak, daný práv vytenou povahou verš, spolený

jest písním tm: ta prmrnost, úplné všednosti obezetn
se vystíhající, ale jí stále blízká. Melodie plyne skladateli

hladce ; z listu zazpívá slušný zpvák kteroukoli z písní, ani

hlasový rozsah, vesms v nejužších mezích stedního hlasu,

nemže initi nikomu obtíží. Prvod rovnž beze všech

vtších nárok technických a též bez zvláštního prohloubenj

prostými, snadno srozumitelnými harmoniemi, v »Tichých

smutcích* a v písni »Víš, když se napije pták« bez veškeré

další figurace v akkordickou vtu se spínajícími se nese.

Klidná, všeho rozruchu a ohnivjšího vzletu prostá nálada

též bude jist po vkusu i pimena umní mnohých pvc
dilettant. Nebo: tm, myslím, že pedevším písn tyto jsou

napsány, tm budou snadným a ušlechtilým požitkem. Pro

umlce a pro umní dílko ve svých aspiracích v každém

ohledu tak skromné hlubšího významu as nenabude. Zde
dojde uznání jen za šetrnost, s jakou dovede sklonit se

k širokému vkusu a nepekroí pec meze umleckosti.

K. Hoffmeister.

Koncerty.
Karel Moor a »Terstské k vart tto*.

Koncem dubna dolétly do Prahy zvsti, že v Terstu

v »Sala della Societa Filarmonica-Drammatica« koná se dne

21. dubna úastí »Quartetta Triestina« — pp. Janovich,

Viezzoli, Ballarini a Fabbri — koncert, vnovaný cele ko-

morním pracím našeho mladého skladatele Karla Moora. Po
prvém vystoupení v Praze se symfonickými dly v roce 1897

v koncertech »Mladé hudební generace* skladatel zmizel

z obzoru eského hudebního svta. Kdož pokládali pana K.

Moora za povtro, mihnuvší se na našem hudebním nebi, byli

na omylu. Pravda, umlec opustil doasn svoji vlast, ale

v cizin nesložil rukou v klín. Sleduje vyšší umlecké cíle,

pracoval v ústranní tiše, vytrvale a hloubji. Plodem tohoto

období jsou jeho komorní díla, s nimiž »Quartetto Triestino

«

seznámilo dne 2. ervna v sále »Umlecké Besedy « dvrný
užší kruh zvaných pátel hudebního umní eského. Pro-

vedena dv smycová kvartetta E-moll a C-moll a dv vty
z tetího kvartetta, allegro a serenada. Skladatel pekvapil

posluchae píjemn. Má všecky vlastnosti pozoruhodn na-

daného umlce: neobyejnou sílu citu, zvlášt plamenné
vášn, úsenost v plném vnjším vyjádení se, jemný smysl

pro zvuk a nejhlavnjší vc : zárodky svérázu ješt všude

nevyvinutého, ale slibného pro jeho další vzrst. Umlec
netvoí svá komorní díla v ustáleném pojetí urité formy na

základ písné stavby themat a jich motivického zapedení.

Jeho duch je píliš svobodný, pohnutý, neklidný, tkavý, tu

vášniv plamenný, k dramatinosti stoupající a opt dumavý.

Forma neroste mu jednotn z prvk. Je spíše rhapsodická,

plná kontrast a asto rozkouskovaná. Ale tyto vlastnosti

jeví umlce duše pevážn moderní, bujaré, výbušn mla-

distvé, než klassicky a mužn uklidnné. Váše citu a úse-
nost výrazu projevují v p. Moorovi rozeného dramatického

lyrika. Pi jeho technické vysplosti a smyslu pro zvuk možno
jen s opravdovým zájmem ekati chystaného provedení jeho

prvé opery*) na jevišti »Národn. divadla*. Quartetto Triestino

*) Touto prvou operou Moorovou, pijatou jak bývalou,

tak nynjší správou Národního divadla je »Hjórdis« (dle

Ibsenovy »Oernulfovy výpravy«). Nkteré listy mluví však

o opee »Vij* (na text Knolv). Která z obou bude vskutku

provedena, není nyní jasno. P. r.

provedlo díla p. Moorova s mile pekvapující ušlechtilostí,

plným zvukem, výrazem a ohnm, vlastnímu obyvatelstvu

jižního ponebí. Nová známost. A jist ne chvilková a na

vždy odbytá. -ý.

Zprávy spolkové.

j-udební pehled 'Prahy a venkova.

Jiín. Koncert zpv. spolku >Smetana« dne 7. ervna.
Dirig. J. Patsch. Poad: Vendler: Byli jsme a budem, muž.
sb. Chaminade: Pierrette, a Weber-Tausig: Vyzvání k tanci

pro klavír (sl. Frankova). Dvoák: Mor. dvojzpvy, žen. sb.

Novák: Dv ballady op. 19., smíš. sb. Smetana: Fantasie
na eské nár. písn (sl. Frankova). Picka: Pasácké písn,
muž. sb. Malát: Zpvy lidu eského, smíš. sb. Klavírní do-
provod pp. dr. Sluka a Zd. Vlek.

'Písek. Koncert pv. hud. sp. » Gregora* dne 14. ervna.
Dirig. B. Jejemiáš. Poad: Jeremiáš: Slavnostní pedehra
(kapela S. Šímy). Jeremiáš: »Hej Slované*, muž sb. s prv.
Fesca: Adagio, a Rubinstein : Melodie pro housle, harm.
a klavír. Malát: Jaro je tu, žen. sbor. Malát: Vlastní silou,

smíš. sb. Hruška : Suita pro orch.

Jíudebm pehled ciziny.

'Dublin. Irský festival (Feis Ceoil) bývá vždy velkou
národní hudební událostí, pi níž se mnoho jak orchestrální,

tak i vokální hudby provádí. Tak pedneseno ženským sborem
obtížné 4hlasé Palestrinovo »Ave Maria« ízené p. Meyers-
conghem. Týž ídil i orchestrální ísla, mezi nimiž zvlášt
vynikalo vzorné provedení Beethovenovy IV. symfonie. Dva-
nácte prémií bylo ureno za nejlepší skladby domácích
irských skladatel. Ticet liber šterlink ureno za nejlepší

kantátu se soly, sbory a orchestrem — obdržel ji p. Collison
kantátou »Samhain« ; deset liber šterl. za nejlepší irskou

symfonii tyvtou pro orchestr — dosáhl ji p. M. Esposito

;

pt liber sterl. za duchovní kantátu — cenu obdržel pan
Muspratt hymnou na sv. Patrika; pt liber šterl. za jinou

njakou skladbu — zvítzil tu p. Harty tyvtým kvartettem.

Tyto skladby byly provedeny hned pri tomto festivalu.

Janov. V poslední dob byly dva interessantní kon-
certy, jež zasluhují zmínky. Prvý dával výtený maestro
Gasparini, jemuž družkou byla známá zpvaka Vittoria

Falconis. Provedený byly skladby Verdiovy, Pedrottiovy,

Burgmeinovy a Chopinovy. Signora Falconis zapla svým
bájeným hlasem a umním velkou »arii del giuramento*
Mercadanteho, kavatinu z Donizettiho »Favoritky« a dv
pkné písn italských skladatel Denzy a Quaranty. — Druhý
koncert byl v »Sola Sivori* a dali se v nm slyšeti houslista

Sarti-Malferrari a pianistka Maestri Malvicini. Ze skladeb

provedených se líbila nejvíce jedna sonáta Beethovenova
a Sgambatiovo Notturno a Toccata.

Odsa. Po italské jarní stagion pohostinsky vystu-

puje operní spolenost p. M. Borodaje z Kijeva, jíž v ele
stojí Th. Saljanika, v níž pozdji pohostinsky vystoupí i L.

Sobinov. Z repertoiru této spolenosti doposud provedeny
tyto opery: Rimského-Korsakova »Mozart a Salieri* (dne

10. kvtna) a Rubinsteinv Kupec Kalašnikov.

'Paíž. Lyrické drama Klaudia Debussyho »Pelléas a

Melisanda«, o nmž jsme ped nedávnem Maeterlinckovo

prohlášení otiskli, propadlo již pi prvém provozování v opee
komické, pes to že vypraveno bylo p. Alb. Carrém s dosud
neslýchaným pepychem. Nebylo nikdy snad vidti velko-

lepjších dekorací, než pi tomto vypravení. Pekrásné byly

:

les (scéna L), terassa (scéna III.) a vodotrysk v parku

(druhé jednání scéna L); zvlášt obraz nazvaný »Procházka

po hrad« jest pímo okouzlující chladem útulných svých

loubí a pohádkovou poesií. Pp. Jusseaume a E. Ronsin po-

dali nám zde dkaz o svém výteném dekorativním talentu

a smyslu pro archaismy. Škoda jest jen, že tato nádhera

sloužila k oživení skladby tak obskurní a naivní, p. Klaudiem
Debassym dohromady namáhav stluené. Historie Pelléa

a Melissandy podobá se dantovské povsti o Fraucesce da
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Ritnini a Paolovi Malatestovi. Goland, manžel Melissandy,
který zabil svého bratra Pelléa a ženu svou, upadá po jejich

smrti v nezmrné hoe a výitky svdomí. Pozná totiž nešast-
ník, že je vražedníkem nevinných. Hudba vyznauje se od po-
átku až do konce zoufalou jednotvárností, perušenou pouze
as od asu tak obzvláštními dissonacemi, že o nich se jeden
kritik velmi trefn vyjádil, »že vzbuzují v zdšeném posluchai
nehoráznou chu k zacpání si uší«. Velmi dobrými byli ve
svých partiích z interpret pí. Oarden a Oerville-Réache a
pánové Dufrane, Jean Périer, Vieulle, Viguié a malý Blondin.

Stockholm. Švédský skladatel Andreas Hallén pe-
pracoval nedávno svou starší operu »Hexfálla«, která nyní
poprvé v novém rouše, pod jménem »Valborgsmessa« na
scén král. divadla se objevila. Úspch nebyl však vtší než
u staré úpravy opery, ba místy jevil se pímý úpadek. Do
repertoiru znovu pijata rozkošná opera Auberova »Zedník
a zámeník*. V "Mistrech pvcích* pohostinsku tu vystoupil
barytonista Friedrichs v úloze Beckmessera a Albericha
v »Rýnském zlatu*. V obou partiích slavil neobyejné
triumfy.

Varšava. 16. dubna byl poádán poslední symfonický
koncert filharmonie, ízením Mlynáského. Na programu
byla mezi jiným Brahmsova druhá symfonie a ajkovského
»Francesca da Rimini«. — 17. dubna zakoneny také lidové
koncerty poslední produkcí, kterou ídil opt p. Mlynarski
a Karel Procházka. Na programu byly Moniuszkcva »Zimní
pohádka« a R. Strausse symf. báse »Smrt a obrození« a j.— 25. dubna poala filharmonie letní sezonu v ^Švýcarské
dolin« ízením Josefa Hellmesbergera z Vídn.

Vratislav. Velikého úspchu v této sezon dožila
se Charpentierova »Louise«. Byla pipravena peliv kapel-
níkem Hertzem a regisseurem Kirchnerem. Vedle ní stále
na repertoiru se drží a neustálé pízní obecenstva se tší
Saint-Sansova »Samson a Dalila* s pí. Gótzeovou z Berlína
v ženské titulní partii. Poslední operní novinkou byl Albertv
»Kain«. Z etných pohostinských her sluší vytknouti vystou-
pení pana Bertrama (Don Juan, Fluth, Alfio) se svou paní
(paní Fluth a Santuzza). — Programy abonentních koncertu
a komorních veer pinesly dosti nového. Tak provedeno
Brucknerovo >Te Deum« a sedmá symfonie jeho, »Helden-
leben* Richarda Strausse, Lisztv »Mefistv valík< a »Chri-
stus«. Dirigentem byl dr. Dohrn.

Jednota eskoslovanských editel kr, ka-
pelník, varhaník a majitel hudebních škol.

(Za redakci této rubriky odpovídá B. Kašpar.)

Hudební školy. (Píše Jan Bušek.) Bylo by však
neprospšno, kdybychom ekati chtli až vysoká vláda,
nebo zemský výbot resp. c. k. místodržitelství uiní n-
jaký pokus zavsti ve stav náš pomry snesitelnjší. Již
z toho dvodu, že ve vci naší — jak již výše podotknuto
bylo — panuje babylonský zmatek, neb každý úad si

vc jinak vykládá, ovšem ne zúmysln, ale z naprosté ne-
znalosti. A poslanci? Od tch mžeme ekati, že v plné
míe vykonají svou povinnost vi nám, dojde-li ve snmu
k jednání o vci naší, ale že by chtli sami dávati iniciativu
k uskutenní požadavk našich, pochybujeme, neb stále
palivji doléhají rzné jiné, svého vyízení oekávající ped-
lohy, ke kterým pro samou vysokou politiku rzných stran
nelze se dostati. Bude tedy nutno sáhnouti ke svépomoci
a pímo podati vlád návrh zákona, pokud se týe editel
kr, varhaník, kapelník a majitel hudebních škol se
zvláštním zetelem na každý jednotlivý obor. Návrh takový
byl již pedložen a schválen výborem »Jednoty« ; nutno e-
kati schválení valné hromady. Návrh velice úeln vypracoval
jednatel naší »Jednoty« p. B. Kašpar, vyžádav si dobrozdání
jednotlivých sekcí. Ale také my sami musíme provésti oistu
v adách svých !, Zasloužilí pracovníci na poli hudebního
školství p. Arn. erný na Král. Vinohradech a R. Kadleek
v M. Ostrav podali »Jednot* návrh reformy hudebních
škol, o nichž bylo také jednáno. Chci se také jednotlivých
bodu návrhu p. erného dotknouti a nkterá svá pání pro-
jeviti. V prvé ad žádá se v návrhu, by nevyuovalo se
hromadn, nýbrž individuáln; pi vyuování smli by býti
pouze dva žáci v hodin. To ve velkých mstech již se dje

s tím rozdílem, že poet žák jest rozšíen na 3—4 v hodin.
Vyuování hromadné bují zejména na venkov, kde se uí
za nepatrný peníz 3kráte týdn. Mlo-li by pijíti v platnost,

aby pouze dva žáci byli v hodin, musila by nevyhnuteln
pedcházeti tomu úprava školného (honoráe) tak, aby za-

jištn byl pi 2 žácích v hodin týž finanní efekt, jako
dosud pi 4 žácích. Mlo by to svou výhodu jak pro žáka,

tak zejména pro uitele, jenž pi stejn dlouhé dob pra-

covní vyzískal by tolik, jako díve pi více žácích, s tím však
rozdílem, že nebyl by fysicky tak petížen, neb mohl by
pracovati mnohem klidnji, než dosud. Pi nynjším minimu
školného musí se každý starati, by sehnal uritý poet žactva,

aby zajištna byla existence školy.

A tu se vysvtlí rzné ty nesolidní zpsoby soutže,
jež snižují mnohý ústav na stupe obyejného kramáství.
Než o tom pozdji

!

V návrhu p. erného žádá se, by msíné školné za

3 hod. týdenní ureno bylo na 9 K, za 2 hod. pak na 7 K
(pi 2 žácích v hodin). Zvláštní hodina bu pak honoro-
vána 2 K. S tím nesouhlasím ! Platí-li se za zvláštní hodinu
2 K, dlá to pi 12 hod. msín K 24. Ponvadž dva žáci

v hodin spotebují zrovna tolik asu dohromady jako 1 žák
v hodin zvláštní; musí býti školné tak upraveno, aby
finanní výsledek v obou pípadech byl stejný, totiž: za

3 hod. týdenní 13 K (ms.) za 2 hod. týdenní 8 K (ms.)
za jednoho žáka. Ovšem to jest pedepsáno pro Prahu
s pedmstími. Jinak se v návrhu ohledn jiných míst praví,

»že musí býti pihlíženo ku drahotním pomrm místním.
Výše uvedený návrh týká se hry na housle. Školné za klavír

jest všude vyšší i jsou již 2, nejvýše 3 žáci v hodin.

Zcela správn vnuje zvláštní odstavec p. navrhovatel
»oznámení do novin.« To, co se dosud dje, jest nedústojno
škol hudebních. Co teme mnohdy? »Úspch zaruen,* »uí
se dle nejlepších plán doby nynjší* a t. d./To jsou všecko
vjiky, na nž má lehkovážný sednouti. Rmeslník mže
ruiti za svou práci, an vdom jsa si své dovednosti a dá-
vaje dobrý materiál, mže dodati práci zdailou. Jinak jest

u škol vbec

!

Co platná uiteli veškerá námaha, všecka zpsobilost
odborná, když žák mnohdy klade odpor? A jsou to mnohdy
žáci velice talentovaní, u nichž není možno docíliti úspchu
vlohám odpovídajícího.

P. navrhovatel žádá, aby povolení ke zízení ústavu
udlovala c. 1c. zemská školní rada v dorozumní s naší

»Jednotou« a míní, že státních zkoušek k tomu neteba. Po
našem náhledu nestává dosud žádné c. k. státní zkušební
komise, jež by vydávala vysvdení zvlášt k tomu úelu.
Nebo c. k. státní zkušební komise hudební nyní stávající

jest vynesením ministerstva ze dne 21. srpna 1871 . 5602
zízena za tím úelem, aby udílela approbaci vzhledem
k vyuování zpvu pro školy stední a ústavy uitelské,
vzhledem ke he na housle, varhany a klavír pouze pro
ústavy uitelské. Tak asi pohlíží na vc i velesl. c. k. místo-
držitelství, ehož dkazem jest i ta okolnost, že tam — jak

výše jsem se již zmínil — jest odborným rádcem p. prof.

Lugert. Jest tedy správno, že i »Jednota« domáhá se vlivu

na vc v tomto smru.

Ze komise zízena nebyla k vli hudebním školám,
patrno i z výše uvedeného naízení ministerského, kde vý-
slovn se i">raví: »Hodlám co nejdíve jmenovati komise ve
Vídni a v Praze, ped kterými by se uvedené zkoušky ko-
naly, kteréžto komise zahájí svou innost zaátkem školního
roku 1871—72. Jelikož pedstavení soukromých hudebních
škol_ dle cis. naízení o soukromém vyuování ze dne
27. ervna 1850 íakou schopnost dosvditi mají, jaká se na
stejnorodém ústavu státním vyžaduje, poukazuji výslovn
vzhledem k svolení, jež udílí zemská školní rada k za-
ízení soukromé hudební školy, že není mým úmyslem,
pedstavené tchto škol, nebo ty, kteí píšt o dovolení
k zaízení takové soukromé hudební školy žádati budou,
bez výminky donucovati, by složili uitelskou zkoušku, jak
toto naízení vzhledem na zvláštní poteby ustanovuje; ale

lze dokázati zpsobilost k vyuování dle dobrozdání c. k.

zemské školní rady i dosavadním zpsobem, totiž bu po-
ukázáním k uznaným výsledkm nebo prokázáním se sou-
kromými vysvdeními.*
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Ovšem nyní shledáváme v provádní tohoto naízení
odchylky. Prvou jest okolnost, že ne zemská školní
rada, nýbrž c. k. místodržitelství bée oznámení
o otevení hudební školy k vdomosti.

Druhou odchylkou jest, že žádá se vysvdení o od-
byté zkoušce zpsobilosti uitelské pro nástroje, jimž na
škole vyuovati se má.

A ponvadž zde zvláštní komise pro hudební školy
není, jest pro c. k. místodržitelství smrodatným vysvdení
komise pro školy stední a ústavy uitelské.

Jen že to má svou Achillovu patu ! Jest to podmínka
píliš elastická, nebof to mže býti žádáno, ale také ne-
musí, vzhledem k výše uvedenému ministerskému naízení.

A na »soukromá vysvdení* povolovati hudební školu?
To pímo odporuje císaskému naízení ze dne 27. ervna
1850, kde se praví výslovn, »že pedstavení soukromé školy
mají prokázati tutéž kvalifikaci, jako uitelé na školách sted-
ních téhož zpsobu. « Druhý odpor spatujeme i v tom, že
ve výše uvedeném cis. naízení se praví : »vysvdení ústavem
vydaná nemají státní platnosti.« A nyní se tážeme, jak

mohou se na n od státního úadu dávati povolení? A pece
editel hudební školy nevydal by jen tak vysvdení, aby
svou reputaci nepoškodil.

Naproti tomu rzná ta »soukromá vysvdení*, o nichž
výše promluveno bylo, mohou se od rozliných samozva-
ných »uitel« hudby za dobré slovo po pípad za nco
jiného dostati snadno.

Dkazem toho, že — jak v jednom ísle t. 1. uvedeno
bylo — povoleno zízení kapely civilní obanu na vysvdení
z hudby od starosty obce vydané.

Stálo by za to, uveejniti celé znní takového vysvd-
ení !

*
* *

Chyby tisku: V min. ísle str. 191., odst. 4. místo
škota stj : štola (t. j. obecenstvem placený honorá za mi-
moádné funkce, jako pohby, svatby a pod.). Na str. 192.
v lánku » Hudební školy « v ádku 9., místo vlastní, stj:
ostatní. Ve sloupci druhém v ádku 7. místo službu, stj

:

služku.

"Produkce hudebních úsíav.

Hudební ústav Bedicha Sequense (díve J. Jan-
dovského) v Karlin, Královská t. íslo 56, pedstavil své
žactvo ve dvou produkcích dne 4. a 5. ervna v sále »u msta
Petrohradu«. Poprvé ml program 33, podruhé 14 ísel. Pi
také kvantit bylo možno výbr uiniti co nejpesteji a vsu-
nouti do programu leckteré zajímavé íslo. Pan Sequens,
státn zkoušený uitel, absolvent pražské konservatoe a bý-
valý editel kru, má svoje uilišt tak zízeno, že na nm
dosíci lze vzdlání netoliko ve he na klavír, varhany (har-

monium) a housle (violu, violoncello, basu), nýbrž i ve zpvu
a v theoretických disciplinách. Odtud je také velmi širokým
kruh jeho žák, odtud také rozmanitost v programech, na
nichž zastoupena byla ísla instrumentální, písová a sborová.
Klavír ovšem pevládal. Ze starých mistr eských pišli ke
slovu L. Koželuh a J. L. Dusík (každý »rondem« pro klavír),

z nových Dvoák (»Dv perliky«), Fibich (sonatinou pro
housle a klavír), Knittl (dvma dvozpvy) a j. Zvlášt zá-

služným bylo provedení Fibichova kvintetta pro klavír, housle,
klarinet, roh a violoncello.

Operní koncerty Pivodovy pvecké školy.
Jiným mítkem, než jaké pikládáno bývá produkcím hudeb-
ních škol, posuzovati možno na veejnost vystavované vý-
kony chovanc ústavu, jenž má za úel pipravovati ke ka-
riée operní. Tam vstupuje žák, aby nabyl hudebního vzd-
lání privátního, bez pretensí dosíci více, než pedevším pr-
pravy k vnikání do hudební skladby za úelem osvžujícího
a zušlechujícího vytržení z nepíjemností jinakého povolán?
životního. Teprve vyskytne-li se u nho talent v dávce vskutku
mimoádné, že sám odkazuje hledati v hudebnictví úkol ži-

vota, najde si cesty, aby po dobrém základu u prvního uitele
nabytém dosáhl dalšího vyššího vypstní umleckého. Jinak
v takové operní škole. Kdybychom optali se vstupujících
chovanc, kolik jich hledá pveckého vycviení bez touhy
/askvti se se na svdné pd jevišt, snad jeden ze sta

piznal by záporné smýšlení. Uitel zpvu musí pes tu chvíli

být pipraven na otázku, hodí-lí se materiál jeho chovance
pro jevišt, otázku to, již kladn zodpovdn' je mu mnohdy
choulostivo, v nejetnjších pípadech pak vbec nemožno.
Cesta k umní a ke zdaru v nm nebývá kreslena pímými
arami. Z pravidla dosažení kýženého výsledku bée se po-
stupem nikoli nepodobným onomu, jenž od sázky do loterie

vede k výhe. Není proto ješt šarlatanstvím, když uitel
zpvu nemaí ve svém svenci nadje na dobrý výsledek
praktický a nezavírá nedobytné dvée ped jeho touhou do-
stati se do divadelního ráje. Skutenost asto již smetla do
hloubky leckterý talent, jenž ve škole dával podnt k obdivu
a snad i závisti, a naopak vyzdvihla zase na výši ty, již za

studijních let dávali podnt jen k útrpnosti. Tak prorockým
nemže tedy býti zrak uitelv, aby dovedl jasn vidti do
budoucnosti a bral na se garancii za jistý úspch. Z týchž
dvod netroufal bych si nic pipovidati píznivého nebo
nepíznivého všem žákm, jež vstavila v úhledném diva-

delním sále Národního domu na jevišt dne 7. a 11. ervna
škola Pivodova. Ale všechny mohu ujistit, že svili výcvik

svého hrdelního ústrojí povolaným rukoum. A dopadne
dráha jednotlivých tak i onak, Pivodov škole jsou a budou
zavázáni za racionální methodu, která materiál daný dovede
uplatniti jak náleží a spíše malý zveliiti, než — jak asto
se stává — veliký zruinovati. Slena Marie Pivodová,
která ped nkolika léty dobrovoln vzdala se dráhy operní
pvkyn, od níž v Nmecku mnoho mohla si slibovati, aby
v tradicích zvnlého strýce svého ústav udržela na reno-

movaném stupni, je dojista znamenitou uitelkou zpvu. Marn
hledali bychom ve výkonech jejich svenc nectnosti, po
výtce u operních aspirant se vyskytující : tremolování a ná-

silné vyrážení vysokých tón. Ve druhém smru spíše lze

konstatovati používáním rejstíku hrdelního opatrnost, než
hazardování, a to je vždy nejlepším prostedkem ke kon-

servování hlasu, jenž v našich pomrech stálým forcováním
nabývá tak zhusta pedasné otelosti ve vyšší poloze. Pokud
pán se týe, nemožno miti o tenoristu p. Havlíkovi uritého
soudu po malé úloze, jež pipadá Lukášovi v závrené
scén I. aktu »Hubiky« a p. Koovskému piznati dlužno
dle fragment z »Traviaty« a »Perníkové chaloupky* plný,

spíše silou než lahodou se vyznaující baryton. Z dám po-

davších ukázky útlejšího, lyritjšího materiálu sluší jmeno-
vali st. Daffnerovou (Vendulka, Agata) a Soukovou (duett

z »Veselých žen«), Makešovou a Procházkovou (Aninka),

z nichž prvá jeví talent pro ^mladistvé*, druhá pro sou-

brettní úlohy, pro které diblicí zjev peduruje také slenu
Holovskou (Rosa Friquetová a Jeník). Do kategorie zde vy-

jmenovaných dam zaaditi dlužno ješt mezzosopranistku st.

Dvoákovou a koloraturku sle. Forstovou. Roztomilým ze-

vnjškem poutá st. Magersteinová, engažovaná do Plzn pro

obor koloraturní. Jako Violetta a Dinora okázala pednosti
svého sopránu, jenž lehce se penáší pes fioritury a passáže

ozdobného zpvu. Altistiku zvuných prostedk seznali jsme
ve sle. Bindrové, jež jako Fides musila zakrýti, co okázala

teprve v druhém veeru v úloze vychovatelky z »Pikové

dámy* : krásný zjev pro jevišt. (Touto nezavinnou, nicmén
nad jiné dležitou kvalifikací honosí se letos se produkovavší

a dosud vyjmenované odchovanky Pivodovy školy, k nimž

piaujeme ve zpvu i zjevu stejn elegantní st. z Koschin.)
Nejvíce materiálu osvdily spirantky »vysocedramatického«
oboru : st. Kabeláová (Bara a Hanika) a Firkušná (Elisa).

Obou hlas, jak se zdá, má tolik barvy, že se bude odrážeti

od zvuku plného orchestru. U sl. Firkušné nad to konsta-

tovati sluší patrné nadání pro dramatické proniknutí a tlu-

moení zpívané partie. K závrku podotknouti dlužno, že

všechny dámy mly vzorn upraveny kostýmy a že slen
Pivodové písluší veškera est, jak chovanky režisérskou péí
svou dobe dovedla vpraviti do scénického ovzduší prove-

dených scén operních.

Dopisy.
Z bondýna. Dne 20. kvtna parník »Sevcroiiémeckéh()

Lloydu« zavážel z kanálu do Temže padesát len »eské
Filharmonie* a téhož dne o 10. hod. veerní po dvouhodinné
jízd bleskurychlou drahou stanuli naši hudebníci na pud
Londýna. Valná vtšina jich poprvé zela na vlastní oi ten
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babylonský vír msta, vc kterém ztratiti lilavu znamená zcela

obyejnou píhodu. Proto celá eská obec byla v permanenci,
aby peovala o své milé krajany. O dislokaci bylo postaráno

již pedem. Drožky, jichž ísla jdou do desetitisíc, vzaly

do ochrany po dvou hudebnících, kteí dle ustanovení ped-
bžného mli sdíleti se o spolený byt. Ale také o spolenou
postel dle zdejšího zvyku, což vyvolalo u nkterých protest

a úspchem skonený boj o samostatné lože. V nkolika
dnech spátelili se eští filharmonikové se svým psobištm.
Vždy i v gastronomickém ohledu neutrpli zmnou bydlišt
nijaké újmy. Kdežto našinec draze plaíívá ze svého zdraví

nezvyklost anglické kuchyn, mají eští hudebníci výhodu,
že mohou stravovati se v eském hostinci p. Paurov na
Regent-Street. O tak dležitý motor postaral se již mistr

Kubelík, který ve své družin vozí s sebou také — eskou
kuchaku. »eská Filharmonie* mohla pi stupni své um-
lecké zdatnosti odvážiti se na londýnskou cestu bez obav
o úspch. Kdo zná dobe anglické hudební pomry, mohl

jí úspch pedem již pojistiti. Anglie je zemí velmi nehudební.
Snad vinu na tom má zdejší klima, které staví se na odpor
všemu spolování se. A spolování se je podmínkou, bez
níž nelze si mysliti pravý hudební život. Po celou zimu
tísnivá mlha každého Angliana nutí neopouštti rodinného
krbu. Ten je mu pímo svatyní. Odtud formalism, proti

nmuž i v úzkém kruhu rodinném nikdo se neprohešuje.
Je-li Anglian zvyklým, než zasedne k veernímu stolu, upra-

viti plesový úbor i tehdy, když nikoho nehostí ve svém
dom, je stejn ochráncem konvenní formy i ve veejném
život. Proto je mu každá novota píliš cizou a vyžaduje
vždy delšího asu, než Anglian jí uvykne. Také hudební
život pohybuje se zvlášt v Londýn od let v týchž kolejích.

Anglian nejeví nadání produktivního — nemá význaných
talent tvrích a tudíž ne své hudby. Je tedy odkázán cizí

hudbou ukájeti svou touhu po požitcích. Ale také repio-

duktivní talenty rodí se v Anglii zídka. Za to postarala se

píroda sama, aby v msících kvtnu a ervnu, v nichž po-
nebí iní pobyt v Anglii jedin píjemným a v nichž jinde

hudební život již odumel, dál se v nejhojnjší míe import
ciziny. V letošní korunovaní saison je import zvlášt ilý.

Co má hudební Evropa pozoruhodného mezi houslisty, pia-

nisty, pvci, dirigenty — všechno dalo si v Londýn o letošním

jae dostaveníko. Jedinou složkou, kterou Anglian opatuje
svými domácími silami, je v tom cizineckém pívalu orch estr.

Anglické orchestry podlehly by jist, kdyby se pustily do
soutže s kterýmkoli prmrným orchestrem evropským.
Mají sice dobe vycvikované lesní rohy, ale slabý sbor fou-

ka na nástroje devné a zcela nedostatený sbor smy-
cový, u nhož kvantita musí nahražovati nedostatek kvality.

Proto není v Anglii vzácností orchestr o 120 lenech, ale

ani takový nerovná se v síle cestujícím orchestrm daleko
menším. Na p. ani z daleka ne orchestru o 48 hudební-
cích, s nímž cestoval Blow, nebo o 68 hudebnících,

s nimiž jezdí po svt berlínští filharmonikové. Nemusili se

tudíž obávati naši filharmonikové, že by výkony jejich snad
nco tratili na své intensit, teba disponovali jen malým
dle zdejšího mítka potem 50 hudebník. Ostatn hlavním
produkním místem jejich je St. James Hall, sál, jenž dle

výroku filharmonik samých velikostí i akustiností je po-
doben velké hudební dvoran vídeské, ve které ». Filhar-

monie* loni docílilo úspchu mnohem tíže dosažitelného,

než jakého lze dobýti v Anglii. Jak je Anglie hostinnou
k umlcm-solistm, tak vidí kus vetelství a podlamování
domácí pdy pod nohama, když cizina pustí se s ní do kon-
kurence vje.iném smru,, v nmž opatuje se zvláštních
sil. Ten pípad nastal u »eské Filharmonie.« Nestalo se
ješt, aby se zde na delší as usadil orchestr z kontinentu.
Pišel-li letos Kubelík do Londýna s vlastním orchestrem,
spíše animositu vyvolal proti svým koncertm, než domnlou
reklamu. Ne sice u obecenstva, které plní jeho koncerty jako
kdy jindy, ale u anglických orchestr a u sympathisujících
s ní kritik. Již ve »Philharmonic Society« 15. kvtna zakusil

toho dsledek. Nebyl od len orchestru pijat applausem,
poctou tou, jež se pravideln neodpírá žádnému pozvanému
sólistovi. A pece je Kubelík od loska estným lenem této

spolenosti, která jej letos obmyslila i nejídeji udíleným
vyznamenáním : zlatou medailí ! V prvním koncertu s vlast-

ním orchestrem dne 21. kvtna docílil Kubelík ohromného
úspchu. Hrál pekrásn Mozartv koncert z D-dur, Wie-

niawského fantasii na »JFausta« a drobnjší vci s klavírem.

Klavírní ísla toho veera obstaral mladistvý virtuos Rudolf
Friml. Hlavní pozornost strhl na sebe Kubelík sám. Jeho
orchestr pokládalo obecenstvo za nco jen tak ad hoc se-

hnaného a proto nevnovalo úvodnímu íslu, ouvertue
k »Prodané nevst*, tolik pozornosti, aby se bylo dostavilo

do sálu. Ale pokud bylo v sále již pítomno, vyslechlo vý-

kon o.chestru se zájmem, jejž projevilo silným potleskem
dirigentu p. Oskaru Nedbalovi, který již pi vstupu na po-

dium jako starý známý byl uvítán velmi symphaticky.
ást kritiky, jež má s »Philharmonic Society* úzké styky

(hlavn »Daily Telegraph*), mluvila o orchestru s reservou.

Ale už po druhém koncertu (dne 28. kvtna) musila obraceti.

Znamenitým pednesem Smetanovy » Vltavy* a Dvoákovy
ouvertury » Karneval « dodlal se tu orchestr plného, zcela

mimoádného úspchu. Kubelíkovi, jenž hrál koncert Vieux-
tempsv z D-moll, Fartiniho »áblv trilek« a menší piécy

veejn gratulovali Wiihelmj (jenž nemoha se protlaiti až

k virtuosu našemu, hodil mu ze zástupu svou visitku), Pirani

(svého asu nejvtší Kubelíkv odprce), nakladatel Eulen-

burg z Lipska, továrník pian Ehrbar z Vídn, majetník Wolf-
fovy koncertní agentury Fornovv z Berlína, impressaiio Froh-
mann z Ameriky a mn. j. Stejn velikým byl úspch Kube-
líkv v dalších dvou koncertech, jež poádány byly v kišá-
lovém paláci a zase v St. James Hallu, a v nichž na programu
stály m. j. Paganinioyy koncerty z D-dur a Es-dur, Smetanova
symf. báse »Z eských luhv a hájv* a Fibichova ouver-

tura k »Noci na Karlštejn* pijaty byly tu s boulivým po-
tleskem a nemén obdivu zjednal si jemn vypracovaný pr-
vod orchestru k íslm sólovým. Vzácnou výkonnost eské
Filharmonie* uznali nadšenými slovy cizí pianisté v koncertech

Kubelíkových úinkující : Wilhelm Backhaus z Lipska (Lisz-

tova »Uherská fantasie*) a sl. Kathi Goodsonová (Lisztv
koncert z Es-dur). Materiální výtžky koncert Kubelíkových
jsou obrovské. Jsou veery, o nichž pijímá kasa vysoký
obnos asi 2S.00O korun. Tím liší se koncerty Kubelíkovy od
všech ostatních, v nichž prázdná místa vycpávána jsou vol-

nými lístky^ Nás mže tšiti, že s nesmírnou oblibou Kube-
líkovou i »Ceská Filharmonie« je na postupu se svými úspchy.
A proti tm je tžký boj se strany jisté ásti kritiky. Nebo
obecenstvo má v lásce jak Kubelíka, tak jeho orchestr a co
zatím i novináští protivníci ustupují ve své plavb proti

proudu, v míe neztenené vykupuje si za drahý peníz vstup

k produkcím obou, zahrnujíc je okázalými projevy spontán-
ního nadšení.

Rzné zprávy.

* Není náhodou, že týž rok — 1861 — dal vzniknouti

ve dvou nejvtších mstech království eského pveckým
spolkm téhož jména. V Praze nedošly ješt úedního po-

tvrzení stanovy »Hlaholu«, když v Plzni dle jich vzoru a za

dorozumní s jich sdlateli tamní vlastenci Uman, Schmidt,

Schiebl, Kieswetter a Odvárka s celou horlivostí, jaká v ná-

rodním život našem nikdy pozdji se neosvdovala
v t míe, jako v letech šedesátých, zasadili se o organisaci

podobné jednoty pvecké. Dnes oslavuje »Hlahol« plzeský

tyicátý rok svého trvání a mže s pýchou si íci, že jako

bratrský spolek pražský tužil vždy národní vdomí ve mst,
které v as jeho založení bylo ješt baštou Nmectva v záp.

echách. Ale i umlecká práce >Hlaholu« plzeského byla

tak plodná, že nemže v tchto adách ocenna býti dle

celého svého významu. Staí tu jen poukázati, že Antonín

Dvoák r. 1885 ped jinými korporacemi vyznamenal tento

spolek, povoliv mu právo na první provedení » Svatební

košile*. Úspchy jeho »paížského odboru* ped dvma léty

v Paíži a v Bruselu jakož i celého sboru letos ve Vídni

jsou píliš ve svží pamti, než aby musily zvlášt býti vy-

nášeny. A tak jest si jen páti ,aby jako v dobách minulých

»Hlahol« plzeský v dalších desetiletích prospíval a byl
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mocnou umleckou pákou ve mst, které svou kulturu

mohlo jím jedin manifestováti ped letoškem, kdy divadelní

umni uvádí po dlouhých zápasech do dstojného stánku.

* Výroní zkoušky na pražské konsenvatoi pedsevzaty

budou letos die nového uebního plánu, jejž sdlalo loni

nastoupivší editelství. Veejnosti pístupny budou
pouze zkoušky absolventv ve dnech 8. až 12.

ervence. Všechny ostatní konati se budou s vylouením

veejnosti pouze ped komissí zkušební. Dle nové osnovy

jest totiž pedepsán pro každý roník instrumentálního a p-
veckého oddlení uritý soubor technických cviení (étud

a pod.), jež musí žák dokonale ovládati a z nichž volba

uinna bude teprve pi zkoušce samé. (Díve pednášívali

žáci po skladb pedem nastudované). Krom toho mže
žák vybrati si a udati ti kusy z nastudovaného repertoiru,

z nhož komise volí pak íslo ke pednesu rovnž pi zkoušce

samé. Dle výsledku zkoušky ídí se klassifikace, která oproti

návrhu professora mže býti pízniv i nepízniv pozm-
nna. Rovnž pi disciplinách theoretických (harmonií, kontra-

punktu, instrumentaci, djinách hudby) bude musit žák na-

dále ovládati celý materiál, jenž byl vštpován uivem po
celý rok. Reformou touto pestanou býti výstupy žák dosud

neabsolvovaných pouhými formálními produkcemi a zmní
se ve >zkoušky« v pravém slova toho smyslu.

* Londýnský pobyt pináší »eské Filharmonii« již

píznivé výsledky. Známá mecenáška lady Palmerová v-
novala k zabezpeení dalšího trvání dležitého spolku obnos

150 liber (=3600 korun).

* Ve stanovách pensijního fondu sólistv Národního
divadla pedsevzata byla dležitá zmna. Dosud nucen byl

každý pevnou smlouvou k divadlu zavázaný len odvádti
fondu 6"/

0 ze své gáže a nabýval po ptiletém pispívání
v pípad neschopnosti k další innosti divadelní nároku na
ástenou pensi, jež po 25 letech dostupovala nejvyšší míry
v obnosu 3000 kor. Kdo po ptileté innosti u Národního
divadla jinde byl engažován, ml právo i odjinud platiti

percentuální píspvek a pojistiti si zaopatení z pensijního
fondu. Engažováním celé ady nových len za nynjší správy
hrozilo fondu nyní již ped passivitou zachraovanému pouze
sbírkami a výtžky ze slavností a výroního plesu možné
nebezpeí finanní krise. Proto ve výboru všemi hlasy
rozhodnuto bylo v beznu t. r., že provisorium prodlužuje
se u len, jež dosud by naproti fondu nemli v pípad
neschopnosti nijakého nároku, na deset rok. Tímto usta-
novením, o sob zajisté rozumným, vzbuzen byl odpor
u mladšího lenstva. Pi nedávných volbách svrženi byli

z výboru pp. Benoni, Vojan a ada a nahraženi pp. Steins-
berkem, Havelským a Muškem. — len dvorní opery a ko-
morní pvec p. Vilém Heš vzdal se po osmnáctiletých, po-
slední dobou znaných píplatcích všech svých nárok oproti
pensijnímu fondu.

* Stav choromyslného skladatele Hugona Wolfa cho-
vaného ve vídeském blázinci doznal v minulých dnech
zhoršení. Nemocný pozbyl ei a v úplné apathii nerozeznává
již svého okolí. Wolf spálil pi prvním návalu šílenství mnoho
svých manuskript. Pes to nalezena v jeho papírech symf.
báse »Penthesilea«, serenada a sborové dílo »Christnacht«,
zaátek opery ^Manuel Venegas«, nkolik sbor a dv
smyc. kvartetta.

* V Berlín bude pi král. opee zízena škola, jež za
mírný honorá cviiti bude pvce pro operní sbor. Podobné
oddlení založiti chce i editel Knittl na pražské konservatoi.

* Mezitím co v Záheb rozpuštna byla chorvatská
opera, slovinské zem. divadlo v Lublani chystá se zorgani-
sovat zpvohru na pevnjším základ, než dosud. Zvýšené
zemské subvence v obnosu 20.000 korun použito bude
k engažování stálého orchestru, do nhož získáni byli 34
lenové ze Záheba.

* Ve vídeské dvorní opee budou provedeny za prázdnin
rekonstrukce vytahovadel dekoraních, pi emž zaízení de-
vné nahraženo bude železným. První novinkou po prázdninách
bude Goldmarkova opera »Gótz von Berlichingen .

* »Rozhledy« pinesly v ís. 26. pod heslem Nena-
pravitelní* výatek z posudku Richterovy knihy o Fibichovi
otištného v revui »Die Musik*. Píší: »JES. Nová hudební
revue nmecká »Die Musik«, která slibovala záhodnou již

konen pro umní nestrannost, pece jen asi bude jako ti

druzí. V ísle 3. (listopad 1901) v referátu o Richterov mono-
grafii o Fibichovi se praví, že asi všechno úsilí autorovo
bude marno: »Fibich pro nmecké umní jest a pro dozírné
doby i zstane mrtev. Píiny jsou, jak známp, netoliko um-
leckého, nýbrž i politického rázu. Když se echové v Praze
uzavírají, jest naprosto nemožno, aby žádali, by jim nmetí
umlci vycházeli vstíc* Tak vida, zas už jsme se o sob
nco dozvdli.* — Recensent M. Steuer (jehož lánek opo-
ždn dostává se nám do rukou) nemá tu zajisté do po-
sledního písmene pravdu, zvlášt mluví-li o uzavírání se

ech v Praze a jist je dnes jiného mínní, když v téže

revui pražský její korrespondent (i v eském ruchu hudeb-
ním) dr. Batka s jistou zálibou konstatoval, jak naše Národní
divadlo pstuje nyní horliv nmecký operní repertoir (. 12.)

;

a my nechceme také nijak list ten bráti v ochranu, doplní-

me-li zprávu »Rozhled« tím, co ony neuvedly. M. Steuer
pokrauje: »Ostatn sluší toho upímn litovati, že tou dobou
propast tato existuje; je však již zde a my — pes to vše! —
nepokládáme Zdeka Fibicha za muže, který by ml sílu ji

peklenouti.« Uvedeme-li ješt vtu, k níž se paranthesa »pes
to vše!« vztahuje: » . . . jde nepochybn na jevo, že u Fi-

bicha setkáváme se s umleckou individualitou, kterou teba
pojímati vážn,« — nabude náš citát pravé reliefnosti a bude
snad spíše zajímati eského tenáe (i nepíznivých posudk
teba si všímati!) nežli dsledek kivých informací, na který

ukázaly »Rozhledy« vynechavše vtu, která pece jen iní stín

na »nenapravitelných« mén ostrým.

jrledárn zkušenou uitelku hry klavírní, která

by i zpvu vyuovaíi dovedla. Uchazeka musí být

dobrou klavirisfkou.

Místo na í^usi. "Podmínky velice výhodné.

Pihlášky jen v konc. editelství a nakladatelství Moj-

míra Urbánka v Praze. Václavská ul. . 21. (Návštvy jsou

vítány mezi '/J—2 hodinou.)

OBSAH:
Jos. B. Foerster: Gustave Charpentier. (III.) — Miloš

trnáctý: O tremolování pi zpvu. — Nové hudebniny

a knihy. — Národní divadlo. — Koncerty. — Zprávy

spolkové. — Dopisy. — Rzné zprávy.

Vychází každou sobotu o 8 stránkách. — Redakce a admini-

strace nachází se v Praze, ve Václavské ulici v . 21 (nároží Moián).

Pedplatné splatno a žalovateluo v Praze iní za každé tvrtletí 2 K,

poštou 2 K 40 h, do ciziny 3 K. Jednotlivá ísla po 25 h. Insertní doklady

se útují.

Kdo nevrátí prvá ti ísla — kteréhokoli tvrtletí — pokládán

jest za odbratele. ——
Reklamace vyizují se do 8 dn po vydání ísla. — Rukopisy se nevracejí.

Odbratelm „Dalibora" zvláštní výhody pi koupi

hudebnin ze závodu Mojmíra Urbánka.

>Politika« závod tiskaský a vydavatelský v Praze.Nakladatel a vydavatel Mojmír Urbánek. — Rediguje J. Boleška. —
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Plzeskému „Hlaholu".

Ke dni 15. ervna 1902.

Zpv za kídla dal Tvrce duši,

když v lovka ji vdech' svým rtem,

a dl: Tš srdce vše, jež buší,

to bu Ti božským údlem,
a povznášej je do blankytu,

jak ptáky v zory prvním svitu,

a každý zvuk Tvj, každý hles

jen k svta radostem se nes.

Vy také v zlé i dobré chvíli

to poslání jste vyplnili

a tšili jste nás i sebe,

jak rozkázal hlas vný s nebe,

a zvuné duše perutmi

zpv eský nesli po vší zemi

a ve hlaholném písní davu

své vlasti šíili jste slávu . .

.

Nuž Vám, Vy pvci hlaholiví,

již oživili jste rodné nivy

i dálné vlasti v družném davu,

svj hold neseme na oslavu;

af nad kov zlata zní Váš hlas

jak ondy po veškeren as;
kde písn Vaše pozazvuí,

af vše si padá do náruí,

jak v náru my Vás vinem dneska.

Nuž vzorem bute pvcm všem;

kde zahlaholí píse eská,

tam bute povždy vítzem!

Adolf Heyduk.

Jubileum tyicetiletého trvání

„Hlaholu" v Plzni a spojený s tím

prvý sjezd Pallovy župy.

Splniv dokonale povinnosti, kterým zasvtil svou

innost a stoje na imposantní výši umlecké, slavil

plzeský » Hlahol « v dnech 14. a 15. ervna jubileum
tyicetiletých zásluh o umní a vlast.

Slavnost tuto — jež mla býti dle slov pronesených

starostou spolku ve slavnostní schzi, jen rodinnou

oslavou prostou okázalostí, ale jež úastí nesetných

ctitel » Hlaholu « se stala skvlou pveckou slavností

— spojil » Hlahol « s prvním sletem » Pvecké župy

Plzeské-Pallovy«. V pedveer slavnosti, jež konána

pod protektorátem slavné mstské rady král. msta

Plzn, poádal » Hlahol « — ádný len » Ústední

jednoty zpváckých spolk eskoslovanských» a P-
vecké župy Plzeské-Pallovy — velkolepý jubilejní

koncert, jenž konal se ve velké dvoran nové Mšan-
ské Besedy a jehož poad takto byl sestaven

:

1. J. Malát : a) »Mj zlatej Honzíku «, b) » Louka

široká « (eské národní písn, jež zpíval smíšený sbor

sedmihlasý). — 2. Bed. Smetana: » Píse na moi«
(Mužský sbor). — Jan Malát: a) » Vždycky mn ma-

tika íkávala «, b) »Ani vy to sob«, c) » Proto jsem

se vdala« (Národní písn z ech pro tyry ženské

hlasy). — 4. Ludvík Kuba: »Kdo to lib v dáli pje«,

b) »Dešf se leje«, c) »Trojlístek« (Lidové písn erno-

horské, upravené pro smíš. sbor). — 5. Hynek Palla

:

» eské tance «, ada II. a) Cibulika, b) Kominíek,

c) Menuett, d) Vrták, e) Kaplan, f) Obkroák.

Psáti o tom, že všechna ísla byla bezvadn a

exaktn provedena, myslíme, jest dnešního dne zby-

teno. Neb každé tleso zpvní, kterému v ele stojí

pan Norbert Kubát, sbormistr bývalého odboru

paížského, vítze v Brusselu a v Paíži, musí povždy

docíliti velkého úspchu. Nikdo nedovede zajisté tako-

vou mkkost a pružnost tonu vylouditi ze sboru ženského,

u sboru mužského a smíšeného, takovou absolutn

istou a jasnou vokalisaci, vkusné zachování melodi-

ckých linií a vytžení všech pvab hudebních i pi

pednesu dramaticky vzrušeném, jako se to dje za

ízení tohoto výteného znalce sborového zpvu.

Po koncertu, jenž vybrané a velmi etné obecen-

stvo pivábil, konána v menší dvoran Mšanské Be-

sedy pátelská zábava, která velmi hojn byla

navštívena. Pi ní starosta »HlahoIu« p. mstský ta-

jemník JUC. J. F o m a n uvítal úastníky, zvlášt však

všechny pespolní hosty. Na to živého ohlasu dosáhly

také proslovy pana dra J. Theurera z Píbrami,

místopedsedy « Ústední Jednoty pveckých spolk
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eskoslovanských« a zasloužilého lena »Hlaholu« p.

JUDra Hartmana z Píbrami.

Druhý a vlastní slavnostní den zahájen o pl
desáté ráno v arcidkanském chrámu zdejším slavnou
mší, pi níž provedena krásná mše Kubátova — »Hla-

holu« pi této píležitosti vnovaná — velmi zdaile. Po

této mši brilantn provedl slavnostní postludium na

varhany p. Josef Písecký z Rakovníka, iditel kru
a skladatel, jenž tím projevil svj neobyejný talent

improvisaní a zrunost v ovládání královského ná-

stroje. innost zasloužilého tohoto muže nese zdárné

ovoce na celém Rakovnicku. Piinním a snahou

jeho uskutenn již mnohý krásný a závažný podnik

hudební.

Následujícím dležitým slavnostním aktem tohoto

dne bylo poádání valné schze »HlahoIu« v jeho spol-

kových místnostech, kterou opt p. starosta F o m a n

zahájil. Velmi zajímavou byla pelivá správa jednatele

spolku p. uitele V a v í n k a, který podal struný pe-

hled spolkové innosti od prvých poátk spolku zapo-

ínajíc.

V doslovu konstatoval pan jednatel, že mimo vý-

kony pi slavnostech vlasteneckých Hlahol sám poádal

381 samostatný koncert, pi nichž rozšíil produkci

svou od skladeb vokálních na velká svtová díla, vy-

žadující spojení sbor hlaholských s mohutným tlesem

instrumentálním.

Pak zmínil se ješt o tom, kterak Hlahol za vý-

kony své došel uznání slovutných komponist, jejichž

díla provozoval a vzpomnl pak vdn editel spolku,

kteí lenstvo k umleckým ideálm vedli. Byli to

Hynek Palla, M. Slezák, Jindich Strnad,

Václav Mladý a Norbert Kubát, pi nmž vzpo-

mnl eník také jeho zásluh o vítzný » Paížský

odbor«.

Nadšená a vzletn s mladickým takka zápalem

pronesená e purkmistra msta pana Dra V. Petáka,

který ped patnácti lety jako tehdejší starosta »Hlaholu«

podobné jubileum (251eté) prodlal, vzbudila všeobec-

nou pozornost a vyvolala boulivé nadšení a akklamaci

zasloužilého eníka; podobn pijaty i ei p. prof.

Dra Theurera, jako zástupce pedsedy Jednoty esko-

slov. zpv. spolk a zástupce pražské župy Dvoákovy

p. N o v o t n é h o. Na to p. starosta F o m a n uzavel

slavnostní schzi velým doslovem.

O tetí hodin odp. zahájen ve velké besední dvo-

ran — ponvadž v zahrad po deštivém dni a stu-

dené noci i za pohody jinak vlídné bylo chladno —
župní koncert s tímto programem : 1. K. Bendi: » Svoji

k svému «, mužský sbor. (Zpívala župa, ízená žup.

sbormistrem p. Norbertem Kubátem.) — 2. Josef Klika

:

»ŽaIm 47. «. Smíšený sbor s prvodem klavíru a har-

monia. Zpíval »Šumavan« z Klatov. ídil sbormistr

pan Jan Janák. U klavíru slena M. Talichova, u har-

monia d. pan Antonín Miláek. — 2. Hynek Palla

:

»Má láska«. Mužský sbor. (Zpívala župa, ídil p. N.

Kubát.) — 4. Ljadov Spejer: »Vozle reki«; ruská

národní píse. (Zpíval smíšený sbor »Hlaholu», ídil

p. N. Kubát.) — 5. Boh. Vendler : » Modlitba na ípu« ;

mužský sbor (zpíval pvecký odbor » Dlnické Besedy

v Plzni «, ídil sbormistr pan F. Hrdlika). — 6. Bo-

humil Wendler : »Tetí kytice z moravských písní «
;

smíšený sbor. (Zpívala župa, idil p. N. Kubát.) —
7. Bedich Smetana: »Rolnická«

;
mužský sbor. (Zpíval

Hlahol, ídil pan N. Kubát.)

Dojem produkce této byl velkolepý. Obrovské

tleso župního sboru vynikalo takovou jednolitostí,

poddajností, že až to ohromovalo; rovnž »Hlahol«

ve svých íslech markantn vynikal. Jeho dámský sbor

podobá se zelené luin poseté nejkrasšími kvty, hla-

sov jsa znamenit dotován, neb mnoho výtených

zpvních umlky*) v ln svém chová. — Vedle

»HlahoIu« zasluhuje plného uznání krásný sólový

výkon klatovského zpváckého spolku »Šumavana«,
který odstínované a korrektn pednesl obtížný Klikv
»Žalm 47 « a podal nám tím dkaz, jak mnoho ješt

zdroj krásného zpvu eského na západ našem ne-

poznáno leží. V propracování díla zejmá byla snaha

dirigenta pana Janáka nesoucí se nad obvyklé intence

mnohých sbormistr. Zápal a nadšení, s jakým pracuje

jeho sbor, je obdivuhodná. estn adil se jeho výkon

k výkonm »Hlaholu« i »Župy« a budeme oekávati

od nho astjší zprávy s radostí. Vedle sdružení tohoto

súastnily se na produkci ješt spolky: »erchovan«

z Domažlic, » Stela « z Plas, » Šumava « z Kolove,

»Záboj« z Rokycan, » Pvecký odbor Dlnické Besedy

z Plzn «.

Po koncert ped 6. hodinou doprovodila depu-

tace »Hlaholu« — v jejímž ele byli starosta a editel

spolku — zástupce Ústední jednoty a spolk píbram-

ských na nádraží — kdežto v sále potrvala družná

zábava, která byla velmi animovaná a vyznla konen
v boulivé pípitky na ty, kteí »Hlaholu« svou pílí,

obtavostí a nadáním k jeho nynjší velké sláv do-

pomohli. Pipito bylo dávným píznivcem a lenem

spolku p. prof. F. A. Horou pp. starostovi F o m a-

novi, editeli Kubátovi a jednateli Vavínkovi.

*) Z bezprostední blízkosti, pokud z takového velkého

tlesa možno rozpoznati, upoutaly mne svží hlasy sl. Kubá-

tové a Liškové.
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Nkolik dat z djin „Hlaholu"

Plzeského.

Také v Plzni, odedávna a povždy eské, ale ná-

sledkem rzných útisk a nátlak shry ne vždy ná-

ležit uvdomlé, poal se na poátku let šedesátých,

v dob to ilého ruchu koaliního, v kroužku vlastenc

hýbati nový život a z jich stedu vyšel popud k zízení

prvního eského spolku v Plzni — ke zízení

» Hlaholu «. Bohužel není nám možno v úzkém rámci

ádk tchto vylíiti postupn vznikání tohoto spolku.

Konstatujeme pouze, že stanovy jeho po celoroním

úsilí dne 30. íjna 1862 schváleny a tím že poátek

dán sdružení, které tolik pisplo k duševnímu vzdlání

svého okolí.

Málo eských pveckých jednot bralo své úkoly

do té míry vážn, jako » Hlahol « plzeský a úspchy

jeho doma i v cizin jsou skvlými výsledky jednak

uvdomlého vedení, jednak píle, vytrvalosti a vrnosti

lenstva.

K ocenní innosti » Hlaholu « uvedena butež
nkterá pozoruhodná data: Roku 1865 vypravil Floto-

wovu operu » Martu », která musela býti po tikráte

opakována a spolu se slavným maarským houslistou

Ed. Remenyim uspoádal velký koncert; r. 1868 podal

spolek ukázky z Olinkovy opery » Život za cara«, sú-

astnil se korporativn slavnosti kladení základního

kamene k Národnímu divadlu v Praze a spolupsobil

pi pedstavení » Žižkova smrt« pednesem Pechova

»Staroeského zpvu váIeného» ; roku 1869 provedl

jednotlivé partie z Loeweova oratoria »Hus« a podal

ukázky ze Smetanovy opery » Prodaná nevsta*, jakož

i Mozartova »Dona Juana « ; r. 1871 provedena Pallova

kantáta » Sláva jara« pro smíšený sbor se soly a orche-

strem, podány ukázky z oper »Templái na Morav«,

» První den štstí « od Aubera a »Josef a jeho brati

«

od Méhula; r. 1872 byla provedena velká symfonická

óda pro sóla, sbor a orchestr »Poušt« od Feliciena

Davida — nejvtší to na ten as podnik » Hlaholu «;

r. 1873 pednesena k oslav Koperníka pvodní slav-

nostní kantáta, komponovaná H. Pallou na slova V.

Peenky a pi oslav Jungmanna v Plzni kantáta

Pallova » Oslava geni «.

R. 1874 zpíval » Hlahol « poprvé ped císaem a

králem za jeho pobytu v Plzni a dostalo se mu za

výkon jeho nejvyšší pochvaly. Roku 1875 provedeno

spolkem Mozartovo »Requiem« pi smutení slavnosti

za krále Ferdinanda Dobrotivého. Roku 1876 prove-

deno pi zádušní slavnosti za zvnlého J. Kleissla

Horákovo vokální » Requiem «, dále na koncertním podiu :

»Zpv vil« z Oberona od Gounoda, kantáta » První

májová noc« pro smíš. sbor a sola od Drahoráda a

innost roku toho vrcholila v provedení Verdiho

» Requiem*. Plze byla pátým mstem na svt, kde

se dílo toto provozovalo.

Roku 1877 byly v Plzni poprvé provedeny Bazi-

novy a Minardovy, Gounodovy a Sódermannovy skladby

vedle všeho nejlepšího, co pvodní hudební literatura

poskytovala, dále Bergmannova »Toman a lesní panna
,

ukázky v Wagnerova »Rienzi« a Rubinsteinovy »Msty«,

velká pvodní skladba editele Josefa Holého : »Jarní-

(pro smíšený sbor a sola), konen komická opera »Don

César «. Roku 1878 provedeny ukázky z oper: » Šelma

sedlák « od Dvoáka, » Indra « od Flotowa, komické

oratorium » Rukavika « od Kocha. Tohoto roku vznikl

v » Hlaholu « salonní oktett. Roku 1879 provedeny:

kantáta » Lilie « od Drahoráda, ukázka z Kreutzerovy

opery Nocleh v Oranad«, Schumannovo oratorium

»Rže pouf« (pro smíšený sbor, sola a orchestr).

Roku 1880 provedeny: ukázky z opery »V studni*,

Flotowovy opery » Velkoknžna«, Verdiho opery » Ma-

škarní ples* a j. v. Roku 1881 provedena Bendlova

kantáta »Po bitv blohorské*. Roku 1882 proveden:

Thomasv » ímský karneval «, velký chorální výjev se

soly pro mužské hlasy, dále poprvé Bendlv » Pochod

Táborv«. Bedich Smetana jmenován estným lenem;

podána ukázka ze Smetanovy »Libuše« (III. jednání,

scéna 1., 2., 3.) Roku 1883 provedeno Haydnovo

oratorium » Stvoení svta «, Drahorádova ballada » Vod-

níkova nevsta" (pro sbor smíšený, sola a orchestr).

Roku 1884 ve dnech 6. a 7. dubna, pak 7. prosince

bylo za osobního ízení skladatele provedeno dra Ant.

Dvoáka, který toho roku stal se estným lenem spolku,

»Stabat mater « a 8. listopadu za pítomnosti skladatele

Bendlv » Švanda dudák«. Dne 6. bezna téhož roku

proveden k oslav 60tých narozenin B. Smetany

slavnostní veer s koncertem, na jehož program na-

lézaly se než skladby Smetanovy (vokální i orchestrální).

R. 1885 zvolen K. Bendi estným lenem spolku

;

toho roku provedena (poprvé vbec) za ízení skla-

datele dra Ant. Dvoáka » Svatební košile« ; téhož roku

dostalo se » Hlaholu « opt pocty, že sml zapti ped
císaem a králem za píležitosti císaských manévr

v Plzni. Roku 1886 proveden dra Antonína Dvoáka

» Hymnus « a r. 1886 téhož mistra »Mše pro mužský

sbor« (prvé provozování). Roku 1889 provedl spolek

Blodkovu operu »V studni «, r. 1891 Bendlovu velkou

scénu »Smrt Prokopa Velkého «, roku 1893 Griegovu

balladu »U brány klášterní* pro ženský sbor, sola a

orchestr, jakož i Zajcovu kantátu » Východní zá« pro

mužský sbor, sola a orchestr.

Roku 1894 proveden Weisv »Triumfator «, roku

1895 Griegova skladba »V íši ledovc*, téhož mistra
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scény »01af Trygvason« a Fibichova »Jarní romance«.

Roku 1897 opakováno Dvoákovo »Stabat mater «, roku

1898 Gounodova duchovní trilogie »Mors et vita« a

roku 1899 za osobního ízení skladatele Nešverovo

>De profundis« (129. žalm). Roku 1901 konen pro-

veden Dvoákv »Žalm« a jeho slavné »Te deum«.

Mimo to sluší uvésti vtší podniky spolku v posledních

letech roku 1892 koncert Dvoákv, r. 1897 koncert

Bendlv, r. 1899 koncert Wendlerv (za pítomnosti

skladatele), r. 1900 Pickv veer (za pítomnosti skla-

datele) a téhož roku Smetanv veer, r. 1901 konen
k óOletým narozeninám dra Dvoáka za pítomnosti

oslavence velký koncert.

Vedle tuto jmenovaných velkých skladeb soustavn

pedvádl » Hlahol « plzeskému obecenstvu nejlepší sbo-

rová díla domácí a také mimo Plze jako celek astji

psobil, zejména : v Domažlicích, Rokycanech, Sta-

kovech, Horažovicích, eských Budjovicích, Kolín

n. L., Kutné Hoe, Písku, Vodanech, Sušici, Praze,

Karlových Varech a ve Vídni.

Roku 1895 dobyl » Hlahol « pi zápasech pveckých,

poádaných ve dnech 2. a 3. ervna o sjezdu zpváckých

spolk eskoslovanských v Praze první ceny a » Odbor

Hlaholu« za vedení editele N. Kubáta r. 1900 v Paíži

a Brusselu pi mezinárodních zápasech pveckých rovnž

první ceny. (Dle »Plz. Obzoru*.)

JOS. B. FOERSTER:

Gustave Charpentier.

IV.

Nezapomenu nikdy své první návštvy Paíže, a

v hrsti vzpomínek nejrznjšího druhu, jež zstanou

vždycky vepsány v moji pam, zbude vždy onen dojem,

který vyvolala první vycházka na Montmartre. Dlouhá

pou vzhru rue des Martyrs, ulicemi stále užšími,

okolím stále bídnjším až k chudobným domkm na

temeni vrchu. Pak nkolik krok a stojíte ped chrámem

»Sacré coeur«. Tehdy obehnána byla nedokonená

stavba improvisovaným vysokým plotem, jenž zabra-

oval vyhlídce, až ped portálem chrámu vystoupiv na

mohutná schodišt spatil jsem majestát Paíže v celé

nádhee. Moe dom rozlité do nekonena jako by

ze sopeného jícnu Montmartru vyvelé proudy lávy

byly strnuly. Pohled ohromující a velikolepý jako onen

na Adriatické moe z výšin Krasu nad Nabrezinou.

Sem, v ty výšiny Montmartru, kde bydlí chudí,

ubozí a vyddní uprosted umlecké bohémy položil

Charpentier dj své zpvohry, » hudebního románu

«

»Louise.« V tomto ist paížském osobitém prostedí

odehrává se ta prostá tragedie lásky, jež nemá sama

v sob nic specificky paížského, ale jest postavena

v okolí tak ist francouzské, prosycené jargonem a

parfumem výšin Montmartreských, že chápete autora,

jenž po netušeném úspchu své práce v opee comique

v dob svtové výstavy té okolnosti skromn pipsal

hlavní páku svého vítzství jistému a editeli, jenž chtl

zakoupiti »Louise« pro Nmecko, ale libretto zpra-

covati a lokalisovati, odpovdl: »Otez Paris et vous

óterez tout.« Jest to stará, nešastná myšlénka, tžký

hích proti duchu umleckého díla, vytrhnouti je z pdy,
z níž vyrostlo a pesazovati do jiné, jež má jiné che-

mické složení, jiný pístup vláhy, jest vydána jiným

vlivm. Tak jako kdysi obavy o porozumní a tedy

i o úspch naší »Prodané nevsty ukázaly se

marnými, tak také Charpentierova »Louise«

práv pro svoji ist francouzskou fakturu, pro svj

osobitý paížský ráz uchvátila obecenstvo nestrann

posuzující.

První jednání »Louisy« odehrává se v bytu její

rodi. Domy stísnné jakoby se opíraly jeden o druhý

a sousedé mohou si podati ruce, aniž by opustili svj

píbytek. Louisa a její vyvolený básník Julien tží z této

výhody pro milující a nalézáme je pi zdvižení opony

v dvrném hovoru. Julien je sice » bohém «, le to

nevyluuje nikterak ani hloubku cítní, ani vážnost,

s níž pohlíží na pomr svj k Louise. Otec dvete,

statný emeslník má upímnou sympatii pro Juliena

ale matka, jíž také Julien v mladistvé bujnosti nepro-

kazuje náležitý respekt, nechce nieho slyšeti o bližších

stycích. Matka pináší na stl veei, jsme pítomni

skrovné hostin a hovoru osvtlujícímu nžný pomr
otcv k dítti. Opona padá.

První obraz druhého djství hraje na ulici,

opt v tsné tvrti chudých Montmartru. Je asn
ráno, ješt ped svítáním, Paíž se probouzí ze

spánku. V šerém svtle pouliních svítilen kmitají se

první chodci, tuláci, prodavai, istiové ulic, lampái

a rzné záhadné existence svtového msta. S nimi

probouzí se po krátké pomlce v mohutné fortissimo

vyrstající symfonie pouliních zvuk, onch karakte-

ristických, spletitých hudebních hyeroglif, jež sebrala

J. Kohlova ve slovném znní i v hudební notaci a

Kastner v jedné ze svých »Libres partitions« nazvané

»Cris de Paris «, slouiti se pokusil v umlecké dílo.

Voilá le plaisir, mes dames, voilá le plaisir,

régalez-vous, mes dames ! Jeden z tch tisícv výkik,

jímž v tomto pípad nabízí prodavai sladké v Paíži

oblíbené peivo » Plaisir «, zachytil Charpentier a

uinil z nho hlavní thema své zpvohry. I kdybychom

pehlédli a necenili hlubší vztahy onoho ve franin

tak elastického slova >plaisir«, jehož významu psycho-

logicky neobyejn zajímav užito, jako absolutní hu-
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debníci neodepeli bychom jist zájem motivu hudeb-

nímu provázejícímu shora uvedená slova

:

Charpentier vyložil svým zpsobem tuto ví-

tznou fanfáru jako théma radosti, jásavý výkik mládí,

bujný výdech vášn, bujarý motiv bohémy, bezstarost-

nosti, lehkovážnosti, jest mu zárove hlasem lákající,

luzné Paíže, její opojivých kouzel, lásky, krásy, nád-

hery, nadšení a doufání, motivem kladu, života, vítzství.

Toto thema zahajuje kratiký úvod »Louisy« a

noí se pozdji tisíckráte z vln orchestrového prvodu,

mníc svoji tvánost, barvu i naladní, vždy úinné,

jelikož ve své melodické linii výrazné a urité, takže

se vtiskuje v pam posluchastvu nesmazateln.

Když se byla Paíž probudila, nalézáme Juliena

v úkrytu ped krejovským závodem, v nmž pracuje

Louisa. Milenci setkali se a Julien láká sladkými slovy

milenku, aby s ním sdílela domácnost, aby s ním žila

a za lásku k muži vzdala se, bylo-li by nutno lásky

k rodim. Louisa odolává pokušení, ale v obrazu

druhém tohoto djství nalézáme ji ve stedu družek

zpola podléhající. Co se zde pi práci hovoí o lásce

a milkování, je pro Paíž stejn typické jako bylo

v pedešlém obrazu líení pouliního ruchu a života.

Narážky a výklady, vše má svj osobitý ráz a parfum

prostedí. Výborn je zde zachycena zvlášt postava

mladistvé holice, jejíž úlohou je sbírati po zemi roz-

troušené, se stol spadlé hadíky a útržky látek. Lezouc

po tyech naslouchá hovoru starších a pronáší tu a

tam své náhledy. Že je Charpentier výborným po-

zorovatelem a psychologem, patrno již z této jediné

scény. Zatím bloudí Julien kolem oken dílny a hod-

laje na sebe upozorniti spustí serenádu. Pokud zpívá

o lásce, nalézá vdné posluchaky, ale jakmile zaal

o vrnosti, odmují se mu šiky výsmchem, slupkami

pomeran a házejí mu posmšn nkolik centim.

Tento žalostný výsledek je poslední pohnutkou neroz-

hodné Louise, aby se ujala svého milence
; pedstírajíc

nemoc spchá k Julienovi ochotna vyhovti jeho pání

a nevrátiti se více v otcovský dm.

JAN BRANBERGER:

Letošní absolventi komposiní
školy Dvoákovy.

Mezi každoroními výstupními zkouškami pražské

konservatoe zaujímá vždy vynikající místo produkce

komposiní školy, neb pedvádí se nám v ní ada
nových zjev skladatelských, z nichž mnohý asto

zaujme v pozdjší dob dležité místo v naší domácí

tvorb. Jest to hotový koncert novinek, mnohdy velmi

zajímavý a pestrý, neb setkáváme se tu s díly od nej-

jednodušších a nejmenších forem až ku lenité form
sonátové — vedle prosté písn tebas vyslechneme si

tu dkladn založenou ouverturu aneb njakou delší

programní skladbu.

Všichni tito mladí skladatelé vycházejí z osvdené
školy našeho mistra Antonína Dvoáka, ze školy to,

která nám rok od roku vychovává nový dorost kom-

posiní a jíž máme pedevším co dkovati za um-
leckou výchovu svého Nováka, Nedbala a Suka.

Díla tchto mnohoslibných novic umní kom-

posiního, jež se nám tu pedkládají, jsou resultátem

celoroní práce pod dohledem mistra Dvoáka.

Však málo kdo z poslucha tuší, co celoroní

námahy za tmito hudebními prvotinami se skrývá.

Jako dosplému lovku, který teprve psáti se uí a jen

pomalu písmenka ve slova skládati se pokouší a jehož

péro jen velmi liknav sledovati mže proud myšlének,

tak dje se i mladému skladateli. V takové mladé hlav

rodí se spousty nápad, celé stránky partitur ped
jeho duševním zrakem leží jasn provedeny — však

pokusí-li se to na papír penésti, jak to pomalu pokra-

uje, jak mnohdy veškerá souvislost myšlénková se

mu petrhavá a fantasie jej opouští. Tu nastávají chvíle,

kdy potebuje mladý talent pomoci zkušeného mistra,

který musí mu radou pispívati, jej k další práci po-

vzbuzovati a po pípad i jeho poklésky v pravou

míru uvádti a na n upozorovati.

Letošního roku naskytla se nám náhodou píležitost

seznámiti se pedem s pracemi žák výteného kursu

Dvoákova. Ponvadž tyto výstupní zkoušky jsou velmi

etn obecenstvem navštvovány a mnohý z našich te-

ná se o náš dorost skladatelský i blíže interessuje,

odhodlali jsme se podati malé rozbory skladeb tchto.

* *

Bedich Bohatá nartává tymi S í 1 h o u e-

tami pro velký o r kestr roztomilé obrázky tanení,

tídílné formy. Effektní instrumentace a svží nápady

melodické zaujmou nás pi nich prvým rázem. Vytvo-

il jimi nkolik lehce nahozených kousk ne nepodob-

ných co do pikantnosti suit ajkovského z baletu

» Louskáek « a dosti blízkých náladovým charakterem

Dvoákovým » Slovanským tancm «. Prvé íslo (Tempo
di Valše) poíná po brillantním úvodu devných ná-

stroj svižnou melodii temi flétami

|
dvakrát

ÍL_« 1 s- — . 1 i
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V stedním díle kypí skladba v bouném «riso-

luto« pívaly vln orchestrálních, pecházejíc potom zpt

do ásti prvé.

Signálem lesního rohu (a-e-a) a pobrukováním si

anglického rohu nastoupí v druhém ísle základní

thema klarinetem,

—
;0—0———

I

klarinet

k nmuž pípadn kontrastuje stední díl dlouhou kan-

tilenou v Ges-dur.

Z tetí vty vytýkáme obzvlášt klidnou, zpvnou

stední ást (G-dur, Andante) zprvu anglickým rohem

uvádnou

a i vedle ní motiv hlavního dílu dosti markantn se na pkném spoji akordickém (A-dur—F-dur) s trio-

melodicky i rythmicky jest vytváen. lovým doprovedem violoncell (nejprve ve smycovém
Ponkud zádumiv rozestírá se prvá ást poslední sboru, potom v lesním rohu za doprovodu pozoun,

silhouety uvedená dlenými violoncelly a fagoty. Po fagot a klarinet)

kadenci harfové vystupuje myšlénka hlavní, zakládající

Antonín Fingerland zpracoval svou » Idyllu « místo, kde nad lkavým zpvem pastýova nástroje

na základ kratikého ideového námtu. Mladý pastý píroda sama se rozezpívá a rozelká. Hlavní materiál

ulevuje svým citm zvuky nástroje (hoboj), k nimž jej celé skladby tvoí dv myšlénky. Prvá jest repraesen-

jeho okolí svádí. Bu prozpvuje si vesele, aneb tru- tantem bolu a snní (G-moll)

chliv lká. Zvlášt pkným z této skladby jest ono

i—

•
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a druhá líí náladu více veselejší a z krásy pírody

vyvírající (G-dur)

Po technické stránce nutno obzvlášt pi práci Finger-

landov vytknouti nepetržitý proud melodický, zdailé

polyfonické vedení hlas a kombinace nkolika rzných
themat vespolek.

Emil Vítzslav Hájek repraesentuje mezi

svými druhy ryze absolutní smr. Jeho «Furiant» a

»Pochod« nezakládají se na žádném ideovém podkladu.

jak to spatujeme u práce Fingerlandovy a pozdji

uvedené Michlovy, ale za to poskytuje nám hojnost

zdravých, ryze hudebních nápad. Vzorem mladému

umlci stáli bez odporu nejlepší misti naši Smetana

a Dvoák — nelze se tomu diviti pi neobyejném

jeho mladí — však pes to vidíme z každého taktu,

že k nám mluví rozhodný talent, v potenci mající

bohatou melodickou invenci a výraznou rythmiku.

Ob práce Hájkovy vzbuzují v nás pes rzné

menší nedostatky oprávnné nadje, že se z nho
pi pilném dalším studiu vyvine skladatel svérázný.

Furiant psán pro menší orchestr a pracován v obvyklé

tanení form. Svží díl prvý jest uveden hlavním

thematem nejprve v hoboji
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hoboj

které pozdji smyci jest pebráno a ústí v mkkou
vedlejší vtu. Trio (Molto moderato) má v ele krásnou

myšlénku, zbudovanou na podkladu zvtšeného kvint-

akordu a vykazuje jemné a delikátní linie melodické.

Druhá skladba » Pochod « není již tak svží jako

prvá. A formáln se od prvé niím neliší, pece však

hodnotou hudební stojí níže než první, jsouc mén

samostatná. Jen pkná vedlejší vta prostého lidového

nádechu zdvíhá se výraznji nad své okolí, mkkou
konturou nás poutajíc.

Klidným tonem nese se »Romance« Rudolfa
C h m e 1 í k a. Její základní thema, pednášené zprvu

hoboji, proudí skladbou širokým tokem, rovnž i druhé

thema violoncelly nastupující jest neobyejn lahodné.

Zajímavé jest v této skladb rozpádání obou themat

ve form volného kanónu, hlavn v stední ásti, n-
kolikrát se objevující.

Americký ech z Cleevelandu Eduard Krejsa
debutuje » Náladou « (Serenadou) pro smycový
orchestr. Nevelká ale zajímavá skladba tato jest sou-

ástkou suity, jejíž druhými složkami jsou ernošský

tanec »Z plantáží « nazvaný a » Tanec orientální «. Prvý

oddíl serenády (Moderato marcato) zakládá se na malém
motivku títonovém, jehož rythmická podstata a-
stého dochází užití a skladbu ponkud uherským tonem

zabarvuje, a jenž vždy hned o oktávu hloubji violou

jest imitován. Široce rozvedený stední díl (Lento, dolce

cantabile)

3

m

projevuje dosti velkou myšlénkovou samostatnost ; zbu-

dován je vtším dílem na prodlev kontrabass a

violoncell. Melodie jeho nastupuje zprvu v houslích

na tercii z F-dur (a), potom v prbhu skladby na

kvint z D-dur (a) a pozdji podobn z B-dur (f), aniž

by njak tím svj zmnila charakter.

Josef Michl zdá se býti umlecky nejhotovjší

a nejvytíbenjší z mladých tchto skladatel. Zají-

mavé programy podložené jeho skladbám, jednotný

proud a zaokrouhlenost jeho forem, jasná a vdomá
výraznost, vlastní jeho dvma »Náladám« zpsobují,

že vyniká nad své soudruhy.

Ve smru tom podailo se mu menší formou a

malým pouze orchestrem úspšn vylíiti to, co za pro-

gram podkládá prvé z tchto svých » Nálad «. Líí se

nám v ní v prosté tídílné form velebná tragedie

Golgotská — Kristus na kíži za híchy lidstva trpící

a zmírající. Prvá ást její — práce více akordická bez

pevn vyhranné melodie — znázoruje nám sestu-

pující chromatikou bolest Krista na kíž pibitého,

sólem kontrabass a violoncell chvíle agónie a motiv-

kem klarinet, fagot a roh jeho vzdechy ; údery

plného orchestru podávají nám záchvaty kruté bolesti

Kristovy. Neobyejn psobí ke konci skladby místo,

kde pojednou v mystickém šeru hlubokých nástroj smy-
cových ozve se zvolání Kristovo violami a lesním rohem :
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E-loi ! E-loi

!

la-ma za-ba - chta-ni

Opakování prvé ásti znamená již : » dokonáno jest«.

Druhá >'Nálada« má poetický název »Ped prvými verši «.

Obsah její pokusíme se tu v nkolika málo slovech

objasniti. Zná-li kdo, v jaké duševní nálad nalézá se

mladý umlec — a básník aneb jiný — než piloží

ruku k prvému dílu umleckému, kolikrát klade si

otázku, zda jeho síly staí na dokonalé vyjádení toho,

co jeho duší víí a hýbe, ten zcela jist porozumí obsahu

skladby této.

Klarinet A

dvakrát

Mladý básník v zadumání (líí nám jej sestupný

chromatický motiv viol a cell) táže se nesíslnkráte,

zda umlcem se státi má i ne. Otázka ta (motiv A
v klarinetu) se mu vtírá neustále víc, a více se stup-

ujíc a vyžaduje si neúprosn odpovdi (recitativ ve

ff roh a pozoun za energických úder orchestru).

Odpov se konen dostaví v podob horoucí touhy

básníkem se státi — hudebn jest to vyjádeno krásnou

kantilenovou vedlejší vtou v Es-dur, po dvakráte

stoupající a zase klesající,

až vyzní konen odhodláním se básníkovým, to, co

mu táhne duší, vložiti do verš. Tento závrený mo-
ment skladby vyjáden nastoupením harfy, jasné odpo-

vdi to na opt k tomu zaznívající motivy hloubání

a otázky.

Konen zbývá nám ješt zmíniti se o tech menších

skladbách pro malý orchestr, jichž autory jsou Adolf
Straka a Rudolf Turinek. Prvý napsal malou

» Píse beze slov«, jejíž thema základní v hoboji nej-

prve se nám pedvádí a ke konci skladby jest pkn
v tutti orchestru vygradováno : druhý složil dv zda-

ilé písn na slova J. V. Sládka » Poutník « a »Jablo «,

vynikající pelivou deklamací a tonem jemné nálady.

Druhé jeho písni podkladem jest motivek » jablon «,

jenž neustále skladbou probíhá

:

lípli
Práce obou mladých skladatel, jak Strakova tak

i Turinkovy, vyznamenávají se ušlechtilou melodikou

a jasnou, prhlednou formou.

Nové hudebniny a knihy.

Norbert Kubát, op. 8. Missa in D ad quatuor
voces inaequales comitante organ o, Editor Mojmír

Urbánek. Edition M. U. ís. 43. Partitura K 2'—
;
zpvní

hlasy po 40 haléích.

Pi píležitosti 401etého jubilea »Hlaholu« plzeského

vnováno toto dílo spolku tomuto jeho zasloužilým dirigen-

tem p. Norbertem Kubátem. Jest to práce krásná, místy

pímo uchvacující, která spojuje skvlou melodiku s cír-

kevním rázem a nikde z mezí vážné církevnosti nevyboí.

Ceníme si nejvýše z celé mše ást »Creda« pi slovech »et

incarnatus est«, která netoliko melodicky, ale i modulan
se zdvihá nad ostatní ásti, poínajíc chromatický rozstu-

pujícím se motivkem, jenž dodává skladb velké vroucnosti

a jímavosti. Toto místo jest neobyejn výrazné spolu

s následující potom tíhlasou reperkussí (bas, tenor, alt),

která doprovodem hlubokých ton varhanních velmi po-

chmurného nabývá zabarvení. Co se týe techniky sborové

osvduje se Kubát jako eminentní znalec, neb dovede

prostým unisonem sboru skladbu výten vygradovati. Upo-

zorujeme v tom ohledu na místa str. 10. »et ressurrexit*,

str. 12. »qui locutus est« a str. 15. »Hosanna«.

»Credo«, které tvoí jak snad známo podstatnou ást

mše, práv jako v requiem »Dies irae«, bylo v této mši

velmi svdomit a výrazn komponováno. Vyjma svrchu
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uvedené z nho místo jest ješt velmi effektní stupování

pi slovech »cujus regni non erit finis* a vykazuje pi »et

in spiritum sanctum* jednotný melodický proud. »Agnus*

jest thematicky velmi píbuzné základnímu motivu »Kyrie«,

jenže jest v d-moll místo v D-dur. Tím, že prvé a poslední

íslo má píbuzný materiál thematický, jest mše pkn zao-

krouhlena a formáln ujednotna. Podobnými thematy zaíná

»Gloria«, »Sanctus« a »Benedictus«.

Vedle této formální dokonalosti zamlouvá se nám také

tato mše korrektní latinskou deklamací a pístupným partem

varhaním, jenž psán polyfonicky v duchu techniky nástroje.

Rovnž i sborový part jest dosti snadný a místy velmi effektní

jako na p. krásné, etherické použití ženského sboru na

konci »Benedictus« a j. Komposiní technika Kubátova není

ani peplnna, ani píliš homofonní, nýbrž vše jí plyne

pirozen a nenásiln.

Doufáme pevn, že mše tato pro tyto výtené vlastno-

sti, které odborník na prvý ráz zpozoruje a jež jen ve pro-

spch skladby mluví, brzy u nás dojde obliby a zdomácní

na krech našich. a. e.

Vojt. íhovský, op. 6. Klavírní skladby. Sešit I.

Nakladatelství Mojmír Urbánek. 2 50 K.

Pijdou mnohdy chvíle, kdy rádi saháme po lehím
druhu skladeb, které nevynikají žádnými hudebními uenostmi
ani neuchvacují pílišnou hloubkou a dkladností myšlének.

Dje se nám tu práv jako nejrigorosnjšímu tenái, který

také obas ke knize lehí — hlavn humoristické — za osv-
žením a pobavením se obrací. Každá literatura hudební toho

neb onoho národa, má-li býti úplná a všem potebám vyho-

vující, musí obsahovati i podobná díla. Ovšem možno i na

tomto poli stvoiti díla vtšího umleckého významu. Práv
jako napoád kaceovaná operetta nachází v Straussov

»Netopýru« aneb v nkteré z Offenbachových prácí své kla-

siky, nejinak i shledáváme v lehí instrumentální hudb —
hlavn v klavírní — mnoho krásných a v lehím stylu psa-

ných skladeb.

Naproti tomu není však nic snažšího než napsati po-

dobné dílo bez zvláštních intencí umleckých, bu za zev-

njším úinkem aneb pouze z emeslné professe. To jest

to bahno hudební literatury t. zv. effektní salonní skladby.

Pes to vše, že proti tomuto druhu skladeb se na všech

stranách píše a horuje, pece lze pozorovati, že obliba pro

tyto skladby zstává v jistých kruzích obecenstva neustále

zakoenna. Po delší zkušenosti došlo se k jedinému pro-

stedku toto zlo z pult klavírních vyhnati: úmyslem, až

budou se vydávati nadále skladby podobné, aby hodnota

jejich umlecká co nejvíce byla zvýšena.

Do takovéhoto druhu skladeb náležejí tyto nedávno

vydané kousky Ríhovského, které neiní nároku ani na pí-

lišnou hloubku, aniž však psány povrchn a bez opravdové

snahy po uritém umleckém dojmu. Jsou namíeny plným

ostím proti mlkým, salonním skladbám nmeckým a mají

za hlavní úkol vypuditi je z hudebních knihovniek našich

eských domácností.

Skladatel postupuje úpln ve smru rzných pístup-

njších skladeb cizích, a oznauje je obvyklými názvy pro-

gramními : »V loce*, »Chvíle upomínek«, »Louení«, »Mo-
dlitba* a pod. Ani pkn stylisované formy tanení tu ne-

scházejí, jakogavotta, mazurka, menuett a valík. Hodnotou
umleckou neliší se valn od sebe, jsou všechny psány

v píjemné melodice a v lahodné elegantní faktue. I v tech-

nickém ohledu nekladou žádných velkých požadavk, proež
prmrný hrá je mže zcela dobe hned z listu sehráti.

a. e.

Dr. Richard Batka : Die modern Oper. Son-
derabdruck aus dem 53. Jahresbericht der Lese-
und Redehalle der deutschen Studenten in Prag
uber das Jahr 1901. Praha 1902.

Malá brožurka se zajímav nahozeným obsahem —
o hudební modern v opee powagnerovské. Spisovatel její,

známý hudební referent »Bohemie* a redaktor hudební ásti

»Kunstwart*, ml již nkolikrát píležitost o thematu tomto

se rozepsati. Nartává nám nkolika strunými rysy vývoj

hudebn-dramatické tvorby po smrti Wagnerové, projedná-

vaje hlavn školu Wagnerovu a pak nov vyskytlý se smr

:

románskou operu ze skuteného života. Tvorba Wagnerových

následník — jak vysvítá jasn z obsahu brožury p. Batkovy

— nedosahuje ani z daleka výše svého bayreuthského mistra,

nechf jest to v oboru vážné aneb komické opery. Ani

pokusy vymaniti se z vlivu Wagnerova — sem spadají

obzvlášt »ecké* opery Bungertovy a Weingartnerovy —
se nezdaily, tak že jediná spása leží dle autora v nmecké
lidové opee, která již šastn zapoata Humperdinckovou

» Perníkovou chaloupkou*. Lze doufati prý, že v brzku pijde

nkdo, kdo své operní látky ze zdravého zídla prostého

lidového života vyváží, jak již toho prvé nábhy shledáváme

u norského skladatele Schjelderupa a Francouze Charpen-

tiera (Louise).

Jest skuten litovati, že autor — jinak velmi bystrý

a dkladný duch kritický — holduje i v odborných svých

posudcích malicherné národní evnivosti. Nemožno práv

v tomto momentu — míním komponování lidových látek

operních — odepíti prioritu eské hudb. Smetana byl prvý,

který ješt ped Wagnerovými »Mistry« komponoval moderní

lidovou komickou operu »Prodanou nevstu* a který stvoil

brzy na to rozkošné lidové obrázky »Hubiku« a »Tajemství*.

Náš Smetana vdl již za života Wagnerova, v em jest

jedin možný pokrok v opee po nm, proto chápal se rád

lidových sujet a projevil se v jich zpracování úpln samo-

statným a svérázným. Však o tomto hudebn-kulturním

momentu mlí úpln p. Batka — a zajisté dobe s naší

operní literaturou jest obeznámen — a uvádí pouze za

doklad úspch Weisova »Polského žida« v Nmecku, zapo-

mínaje, že tato opera Weisova doznává místy, hlavn po

lidové stránce, zejmé vlivy hudby Smetanovy. Nechceme

ovšem býti až do malikostí národn nedtkliví a žádati na

Nmcích, aby každého lokálního zjevu našeho si povšimli

;

však chceme toliko, aby dležité eské výtvory, které

významem svým do svtových djin náležejí, byly našimi

sousedy respektovány aspo z pouhé vdecké rigorosnosti

a obsažnosti. — Dojem, jaký iní na nás knížka p. Batkova,

jest jinak velmi píznivý a svdí o dkladném zapracování

se do souasných nmeckých operních dl. V tomto ohledu

nemžeme ji než pízniv pivítati a oceniti.

Jan Branberger.

Národní divadlo.

Posudek o nov nastudovaných reprisách Rozkošného

^Popelky* a Rossiniho »Viléma Telia*, jakož i o výstupech

p. šl. Vulakovie pineseme v píštím ísle zárove se sou-

borným referátem o pohostinských hrách lena c. k. dvorské

opery vídeské pí. Berty Foersterové-Lautererové.

2
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Zprávy spolkové.

Výroní zpráva pvecko - hudebního spolku
„Žerofín" v Olomouci za rok dvacátý prvý (to jest od
1. ledna do 31. prosince 1901) byla práv ped nedávnem
vydána. Dle ní ml spolek roku 1901 úhrnem 213 len
a to: 6 estných, 18 zakládajících, 76 pispívajících, 101 vý-

konných (57 pán a 44 dam, z nichž bylo 22 soprán,
22 alt, 13 prvých tenor, 10 druhých,. 15 prvých basu a 18

druhých), 12 len hudebního odboru. Prbhem roku vy-

stoupilo z výkonného lenstva 6 pán. Koncem roku 1901

zbylo výkonných len 107 a všech len 207. innost spol-

ková íseln znázornná jeví se takto : V roníku XXI. ko-

nána 1 valná hromada, 12 schzí výboru ; cviení a zkoušek
s odborem dámským bylo 33, se sborem mužským 39, spo-
lených zkoušek smíšeného sboru 11, zkoušek se sborem a

orkestrem 3, s pouhým orkestrem 6, tudíž 13 správních vý-
kon a pípravných 92. Spolek uspoádal samostatn 4 velké

koncerty, 5 krát úinkoval píležitostn ; úhrnem 9 výkon
pveckých. Ml tedy »Žerotín« celkem 101 výkon spolkový.
Sóla pi tchto výkonech obstarali následující z cizích
umlc: slav. Dámské pvecké tercetto (sleny:
B. Kacerovská, E. Liškova, O. Hinkova); sl. Magda
Dvoákova, dcera slavného skladatele z Prahy; pí. Bo-
žena Tmová (roz. Dantova), koncertní pvkyn z Prahy

;

sl. Ludmila Urbanova, pianistka z Prahy; p. J. David,
pianista z Prahy ; pan Jaroslav Kocián, virtuos na housle

;

p. Emanuel Ondíek, virtuos na housle ; p. J. V e j r y c h,

pianista z Prahy. Z domácích sil úinkovali: pí. Božena
Petzoldova, p. Jan Bouchal, p. Ant. Petzold a p.

J. Podbradský. Roku 1901 poprvé byly provozovány
tyto skladby: Devátá symfonie Beethovenova, Se-
renáda z E dur pro smycový orch. od Ant. Dvoáka
a dva sbory »Švarní hoši* Betislava Šastného a
»Do hor* Ant. Petzold a. Starších skladeb provozováno
16, novjších 4, tedy celkem 20 skladeb a sice od rzných
eských skladatel 19, a 1 od cizího skladatele, v emž pí-
ležitostné zpvy poítány nejsou. Výbor »Žerotína« roku
1901 ml za pedsedu d p. P. Jindicha Oeislera, kon-
sistorního radu a vikáe, jehož námstek byl p. JUDr. Jan
Žáek, advokát a poslanec, za jednatele p. Josef Bar-
toch, c. k. profesor a za sbormistra p. Ant. Petzold,
varhaník v dómu a editele hudební školy. — Hudební
škola »Zerotína« mla ve tináctém školním roce celkem
107 zapsaných žák, jež tmto pedmtm byli vyuováni:
Zpvu sborovému i sólovému, he na housle, he na piano
a nauce, o harmonii. Dne 24. bezna 1901 poádala hudební
škola »Zerotína« ve velké dvoran Národního domu diva-

delní pedstavení (Offenbachova operetta »Svatba pi lu-

cernách*) a koncertní produkci ve svj prospch. Morální
i hmotný výsledek té produkce byl skvlý. Celoroní veejné
zkoušky konaly se rovnž v Nár. dom dne 8. a 9. ervence.
Zakoneny byly dne 11. ervence o '/

28- hod. veer kon-
certní produkcí pokroilých žák. Dozorce hudební školy byl

dp. P. Ant. Kobliha a editelem sbormistr spolku pan
Ant. Petzold.

Jiudební pehled "Prahy a venkova.

Jíolice. Koncert »Neptalíma« dne 22. ervna. Poad
ze skladeb Smetanových: Ouvertura » Libuše*. (Hudba.)
Proslov. »Píse eská«, smíšený sb. (»Neptalím«.) Zpv
Dalibora z prvního jednání opery »Dalibor«. (K. Štpánek.)
Fantasie z opery »Hubika«, upravil enk Holub. (Hudba.)
»Rozmysli si, Maenko«, sextett z »Prodané nevsy«. »Z svých
písní trn Ti udlám*, a »Nekamenujte proroky «. (K. Št-
pánek.) Vínek ze Smetanových oper, upravil Martinovský.
Sbor pro 3 ženské hlasy. »Vno«, mužský sb. Velká sms
z »Prodané nevsty*. (Hudba.) (Klavírní prvod sl. Ržena
Merklova.)

Vysoké Mýfo. Akademie dne 28. ervna. Poad:
Smetana: Pedehra k »Libuši*. Dvoák: »Slovanský tanec
. 8.« Lejsek: »V lese*, ouvertura. Dvoák: »Moravský dvoj-
zpv*, ženský sb. a Kížkovský: »Utonulá«, mužský sbor.

Nohýnek: Slovanská ouvertura. Dvoák: »Dve v háji* a

»Divná voda«, mužský sb. Hampejs: »Modlitba za vlast*,

smíš. sb. Smetana: Fantasie z op. »Dalibor«.

Nechánice. Zábava »Hlaholu« dne 29. ervna. Z po-
adu: Pochod. Malát: Národní písn, smíšený sb. Bellini

:

Ouvertura z opery »Romeo a Julie*. Smetana : Duetto z opery
»Prodaná nevsta*. Vránek: »Já ne, to ty«, mužský sbor.
esenek: »Sen vesnian*, Idylla. Vymetal: »Slavnostní po-
chod*. Vymetal: »Na nebi plno hvzdiek* a Hlinka: »Do-
vazná«. smíš. sb.

*Pacov. Lidový koncert pveckého spolku »Slavík*,
poádaný ve vesnici Obratani dne 15. ervna. (Dirig. Kon.
Pospíšil.) Poad: Proslov. Dvoák: »Rolnická«, srn. sbor.
Fibich: »Malikosti«, pro dvoje housle a harmonium. M.
Malát: »Zpvy lidu eského«. Zen. sb. Dvoák: »Napadly
písn«, srn. sb. L. Kuba-K. Pospíšil: »Svtem slovanským*,
sms z nár. písní slovanských. K. Pospíšil : »Janek«. Ná-
rodní písn unisono.

"Plze. »Smetana« poádal dne 28. ervna pednášku
o slovanské národní písni p. u. Ant. Arneta. Sbormistr p.
B. Beneš. U klavíru J. Tichý. Poad: Gerbi: Zdravljica.
Národní písn: a) Slovenské, b) Lužické, c) Polské, d) Slo-
vanské, e) Charvatské, f) ernohorské, g) Ruské. Zajc : Veer
na Savi. Nedvd : Slovó.

Slaný. Výroní koncert Karla Manšingera dne 22. ervna.
Poad : Nedbal : Oi. Píse unisono. Procházka : Vraný koník.
Žen. dvojzp. Chopin : Larghetto z F-moll koncertu. Sl. K.
Horlivá. Novák:V probuzení. Vymetal: Tak ticho kolem.
Necho k nám, nejezdi. (Sl. Bož. Vernerová.) Wieniawski

:

Koncert D-moll. (Romance alla zingara.) (Šilhavý.) Chvála:
Oklamaná. Milování. Vendler: Jen jedinkrát. Žen. sb. Sme-
tana : Polka Fis-dur. Chatninade : Fileuse. Jf Sl. K. Horlivá.)

Picka : Byla tichá,, jarní noc. Rozkošný : Žn. Smíš. sbor.

Novotný : Dumka. Ševík : Holka modrooká. (Šilhavým Pivoda :

Májová noc. Žen. sb. (U klavíru p. J. Chmelíek a p. Mg.
Ph. J. Podubecký.)

Jednota eskoslovenských editel kr, ka-

pelník, varhaník a majitel hudebních škol.

(Za redakci této rubriky odpovídá B. Kašpar.)

(Pokraování návrhu zákona z . 24. t. r.)

C. Pokud se týe škol hudebních.

1. Zízení školy hudební jakožto ústavu vzdlávacího
povolují c. k. zemské školní rady.

2. Pro povolení školy hudební nutným jest poet 5000
obyv. v mstech vtších. V mstech do 5000 obyv. mže
být jen jedna hud. škola zízena. V místech do 3000 obyv.
školy hudební se nezizují.

3. Pi zizování školy hudební slyšeno „bu vždy dobré
zdání nejdležitjší organisace stavovské (v echách, na Mo-
rav a ve Slezsku Jednoty eskoslovan. editel kr atd.)

zem dotyné.
4. Žadatel musí prokázati vysvdením c. k. státní zku-

šební komise zpsobilost svoji, a je-li jím spolek neb spo-
lenost njaká (§ 5.) má povinnost, aby editel i síly uitelské
touž kvalifikací se prokázali.

5. Spolkm, které mají jiný úel než pouze zízení a

vydržování školy hudební, povolení ku zízení školy hudební
se neudili.

6. Hromadné vyuování hudb (ne zpvu) na školách

všech stup, obecných, mšanských i stedních se tímto

zákonem zrušuje.

7. Mimo školy hudební smjí pouze editelé kr, var-

haníci a kapelníci hudb vyuovati ; ostatn není nikomu
dovoleno, soukrom hudb vyuovati.

8. Žáci odborných škol hudebních se svolením správy
tchto škol mohou rovnž vyuováním hudb se zabývati.

9. Pestupování zákona tohoto (sub. C) trestá se po-
kutou 5—100 kor., po p. vzením.

10. Každý, kdo žadá o povolení ku zízení školy hu-
dební, musí vykázati se, že aspojeden rok školní v nkteré
škole hudební hospitoval. Z tohoto ustanovení vyjati jsou
editelé kr, varhaníci a kapelníci.

11. Tomu, kdo má njaké jiné povolání než provozo-
vání hudby (tedy jako editel kru, varhaník, kapelník a uitel

hudby) nelze povoliti zízení školy hudební, byt i zkoušku
ped c. k. státní zkušební komisí byl složil.
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12. Také vyuování hudb i zpvu na školách stedních,
pedagogiích, v pensionátech a klášteích smí konáno býti

jen osobami uitelskými, které složily zkoušku ped c. k.

státní zkušební komisí pro zpv a hudbu.
13. V nedli a ve svátek nesmí se ve školách hudebních

vyuovati.

* *

Návrhy, doplky a opravy zaslány bute nejdéle do
konce ervence jednateli do Dašic.

*
• *

Kterak sami jsme svými škdci, svdí ná-

sledující pípad. Kolega H., editel kru, jmenován byl

uitelem hudby na jistém eském pedagogiu, ale nemoha
nalézti slušného bytu, na místo resignoval, a rozhodnul se
setrvati v dosavadním psobišti. I píše mi : »Je to zajisté

trudné znamení doby, že se již na první zprávu o uprázdnní
mého zdejšího místa vyskytli dva kolegové, kteí se již

pedem o toto místo hlásili, neekajíce ani úpravy tohoto
místa a ohlášení konkursu. Podobné pedbíhání utvrdí arci

píslušné initele v domnní, že skromná dotace tohoto místa
pebohatá jest, kdežto by jinak nutno bylo pedsevzíti a-
sovou úpravu dotyného místa, kterážto starost za vylíených
okolností úpln zbytenou se jeví.« — Takto vskutku dáváme
tm, kteí i nyní tak neochotn a nedostaten nás platí, na
jevo, že neteba nám zlepšení pomr, a že místa i tak bídn
dotovaná jako eené dobe mi známé, jsou docela závidní
hodnými, když již ped uprázdnním docházejí nabídky na
n. Tak krátkozrakými nemohli bychom opravdu býti.

Dovolím si na tomto pjípad ukázati, jak vypadají asto
»velmi dobrá* naše místa. eený kolega má znané vlastní

jmní, a to je pravou píinou v míst i okolí vyhlášeného
blahobytu jeho. Mimo to hlavním pramenem píjmu jest tam
vyuování hudb. Skutený výnos úadu editele kru zajisté

neposkytl by držiteli svému blahobytu. Starejme se všudy
o úpravu platu af z jmní chrámu, a ízením konkurenním
a nezadávejme est st wu i est vlastní nedstojným honním
se za místy illusorními, zvlášt když tím životní zájmy naše
velmi jsou ohrožovány.

"Produkce hudebních úsfav.

Zkušební produkce pvecké a operní školy
pí. Olgy Paršové-Zikešové. (V pátek 27., v sobotu
28. a v pondlí 30. ervna 1902 ve velkém sále Mšanské
besedy). Jest již tomu skoro 300 let, co s prvými pokusy
o samostatné sólové skladby vokální a spolu s poteb ;u só-
lových zpvák povstala první primitivní nauka o zpvu.
Giulio Caccini ve svých »Nuove musiche* jest prvým, který
o pveckém umní soustavnji psáti poal. S vývojem opery
rostl také stále vtší interes o umní zpvní a pozorujeme
již brzy prvé soustavné vyuování zpvu. Poínají se zaklá-

dati pvecké školy v rzných mstech Itálie, z nichž mnohé
potom slavného jména vychováním vynikajících umlc si

získávají. Dkladností a svdomitostí uitel a neobyejnou
vytrvalostí a pílí žák se stalo, že pvecké umní italské

tak dlouho se na vrcholu dokonalosti udrželo a celou Evropu
ovládalo. Teprve na sklonkn století 18tého pestává panství
italského »bel canta« a poínají se i v rzných mstech
mimoitalských zakládati pvecké školy. Také naše Praha ne-
zstala pozadu a brzy poala domácími uiteli a v domácích
uilištích pro svá jevišt domácí talenty vzdlávati. V po-
sledních letech vynikla v Praze neobyejnou mrou škola

pí. Paršové-Zikešové, která jediná skoro spolu se školou
Pivodovou vychovává zdárný dorost pro naše dramatické
operní umní. Škola tato postavila si rovnž jako její italské

pedchdkyn do štítu svého svdomitost a dkladnost, jevíc

se i v jiných ohledech jich ddikou býti. Pstuje jako ony
pirozený, neforcovaný zpv, nenásilné a elegantní vytváení
tónu a usiluje o hudební frásování a o zachování zpvní
linie. Neshledáváme se tu se zlozvyky jako jest forcování
vysokých tón ani s nevyrovnanými hlasy, nýbrž každý hlas
z této školy vyšlý vytváí všechny vokály stejnomrn, má
pkné legato, portamento a mezza voce a jest schopen vbec
všech finess a drobných odstín umní pveckého. Pátení
produkce zapoata byla velmi korrektn pedneseným sep-
tetem z Verdiova »Ernani« a seznámila nás v prbhu svém

s nkolika velmi zajímavými zjevy pveckými. Z výkon dam
jmenujeme v prvé ad delikátn pednešená dv ísla ope-
retní sl. M. Štpánovou (IV. ro.), která zvlášt za roz-

tomilý kuplet z »Netopýra« velmi bouliv byla aklamována,
potom milý zjev a nžn procítná ísla sl. F. Pekárkové
(II. ro.) a píjemný hlas sl. K. Rožánkové. Velmi po-
ydni jsme také za pednesení arie Režie z »Oberona« sl.

Zichovskou, pi níž se uplatnil zdravý její hlas. Barytonista

p. F. ípa (II. ro.) a mladistvý basista p. F. Cihák
(II. ro.) byly pádnými doklady pro neobyejnou schopnost
teto školy: vyuovati se sdarem i hlubší hlasy mužské. Ta-
kovým materiálem hlasovým co p. Cihák nevládne hned
tak každý aspirant umní pveckého, aniž povždy se
tší tak dkladnému jeho zpracování. Druhého dne byla nám
pedstavena druhá ada mladistvých pvc, z kterých opt
nkolik nadobyejn vyniklo. Jmenujeme hlavn výtené vý-

kony sleen J.
Haunerové (III. ro.), B. Karpelesové

II. ro.), F. Dvoákové (IV. ro), sl. E. Urbanové
IV. ro.) a z pán bohatý hlasový materiál tenoristy p. M.
Maršíka a p. V. Weisse (II. ro). Do detail vypisovati
a umlecky oceniti výkony svrchu uvedených dám i pán
jest nám bohužel nedostatkem místa odepeno, však postaí,
když podotkneme pouze, že byly výtené a že jejich cenu
dovedlo obecenstvo dokonale oceniti dkladnými salvami
potlesku. Také velmi se líbil nadjný tenor p. Fr. Korirri
(II. ro.), který pkn nám zazpíval známý francouzský duett
z Nápravníkova »Dubrovského« spolen se sl. F. Dvoá-
kovou a pak sám skoro celý part Daliboiv z prvého jed-

nání. O slávu dne však dlily se sleny N. Ryškova (III.

ro.) a J. Hofmannova (III. ro); nevím, zda mám tu

více ehváliti jemnost a mkkost melodických linií prvé dámy,
které mli jsme píležiiost se obdivovati v arii Neíty z Fran-
chettiho >Asrala«, aneb mohutnému, pro divadlo jako stvo-

enému hlasu sl. Hofmanovy. — Zbytek nadjného zástupu
pvc, kteí materiál hlasový pírodou jim v hojné míe
uštdený, svili spolehlivým rukám našeho výteného
paedogoga pí. Paršové-Zikešové, seznali jsme tetího dne.

Pe !ní vlastnost školy této vytváen' ve všech polohách
ohebný a podajný hlas, odpovídající bez námahy a hlavn
ve vyšších polohách kišálovou jasností vynikající, projevily

tohoto dne opt dv dámy. Byly to sleny B. Schwar-
zova (II. ro.) a J. Vaserova. Prvá z nich pronikla známou
arii z Meyerbeerova »Roberta« na mladou novicku umní
nezvyklou samostatností a istotou intonace a druhá z nich

proložila svá ísla (druhé bylo duetto se sl. E. Urbano-
vou) silnými a šavnatými vysokými tóny. Mnoho si také

slibujeme do krásného hlasu a velmi výrazného pednesu
sl. A. Heimové (III. ro), jíž hlas pi krásné arii z Saint-

Sansova Samsona a Daliby* plnou mrou se uplatnil a pl-

ného úspchu docílil. Sl. V. Bastlova (I. ro.) projevila

v malounké písni Horníkov tak pkný dar hudebního po-
chopení, že jsme si páli ji v njakém delším ísle poslech-

nouti; proto tšíme se na píští rok, že o jejím roztomilém
hlásku ješt více zdokonaleném a vyvinutém budeme moci
více povdti. Mkkým a lahodným tenorem vládne p. F.

Topi (II ro.); k nmu družil se sytý hlas p. Fuchse
(I. ro.), kterému mžeme za tak neobyejný pokrok v umní
zpvním bhem jednoho roku upímn gratulovati. Pknou
ukázku, jak mže njaké vysoké »c« tenorovo obecenstvo
rozohniti a pravé orkány pochvaly vzbuditi, poskytl nám ko-

vový hlas p. V. Prinkeho, jenž podobný luxus si v pi-
dané stret z »Troubadora« dvakráte dovolil.

Ve zpráv o hudební produkci ústavu B. Sequense
v Karlin opomenuto zaznamenati, že nejen výbr skladeb
úpln vyhovoval umleckému vkusu, ale také reprodukce
jejich uspokojovala jak náleží.

Produkce hudebního ústavu Jana Nep. Cabauna
dne 19. m. m. mla vedle obvyklého rázu zkušebního ješt
ráz slavnosti 251etého trvání tohoto ústavu. Sál Sv.-Václav-

ské záložny byl peplnn a žáci precisními pednesy se vy-

znamenávající odmnni hluným potleskem, kvtinovými
dary a donuceni k astjším pídavkm. Také tyrruní ped-
nesy provázené editelem ústavu vyznamenávaly se vkusným
podáním. Po produkci sehrál ed. p. abaun adu vlastních

skladeb, za jich pednes vyznamenán zvláštní ovací. Žáky
ústavu dorueno mu velké tableau a nkolik palmových
vnc.

!
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Dopisy.

Z Kladna- (Kladenská Filharmonie.) Zdá se

nám asto, když vnoíme se do hudební minulosti naší

vlasti, že býval u nás daleko živjší ruch hudební než nyní.

Vzpomeneme-li si, jak na každém zámku byl stálý orchestr
vydržován a každý skoro klášter mohl ze svých mnich
slušný orchestr sestaviti, tu vidíme jasn, že ta zlatá doba
diletant úpln zmizela a zanikla. Zbylo nám po ní jen skvlé
jméno, které slávu eského hudebníka svtem rozneslo a jež

zanechala nám nkolik svých následník a nadšenc jen sem
a tam po venkov se vyskytujících. Ten náš venkov byl
odedávna semeništm eské hudby. Na nm povstaly nej-

krasší perly naší lidové písn, on nám daroval skoro všechny
hudební velikány a naši venkovští uitelé byli nejhorlivjšími
pstiteli instrumentální hudby. Proto nelze se diviti, že ta

stará hudební krev eská, akoliv již tak bujae neproudí a

nekoluje, pece mnohdy si opt práv na našem venkov
zaburácí. Není snad msteka aneb msta venkovského, kde
by se ochotníci vespolek nescházeli k vespolnému holdování
Euterp, ani kde by nebyl aspo jeden zpvácký spolek.
Zpvácké spolky tak bujn svého asu rozkvtší pijaly valnou
mrou na sebe tu povstnou eskou hudebnost. Instrumen-
tální hudba na našem venkov není ovšem ani zdaleka v ta-

kovém rozkvtu, jako díve
;
pišla jiná doba, jiné touhy a cíle.

Ovšem v pomru k ostatním národm náš národ vždy stále

vyniká nad všechny druhé neb pece ješt lze v nkterých
mstech našich dostatek instrumentalist-ochotník nalézti.

Pádný dkaz, že ta ryzí hudební mícha ješt nám zplna
nevyschla, vyskytl se opt v nkolika posledních týdnech.
Kladno, proslulé hornické msto eské, uinno kolébkou
zajímavému a mnohoslibnému sdružení ochotnickému. Uitelé,
duchovní, doktoi, vbec veškerá intelligence, a prostý dlný
lid, havíi nadšení umním seskupili se bez rozdílu stavu a
postavení ve volné sdružení, které smle a hrd svému svtu
se pod jménem »Kladenské Filharmonie* pedstavilo. Nad-
šení pro ryzí a isté umní jest u mnohých takové, že ne-
rozpakují se choditi z velkých vzdáleností do zkoušek, že
havíi obtují svj volný as po úmorné práci v dolech
pilným cviením nástrojovým. Máme tu opt krásné obrázky
neobyejného eského instrumentálního nadání; klarinetista

nauil se tu sám ve tech nedlích hráti na hoboj a po-
dobných doklad více. Ve vedení orchestru tohoto 70 hu-
debník ítajícího uvázal se snaživý dirigent pan Hynek
Kubát. Již jeho veškeré osobní stýkání se se leny
orchestru, velmi pozorné zacházení s každým teba nepatr-
ným instrumentalistou a hudební intelligence získávají mu
srdce všech úastník podniku tohoto a pomáhají mu šíiti

mezi lenstvem chuf k dalšímu pilnému studiu. Dojem, jaký

na nás iní zpsob jeho dirigování, jest velmi píznivý. Stojí

pevn a jist ped hudebníky, partituru zná dkladn a od
ní nikterak nezávisí ; na orchestr dovede výten psobiti a

své intence jemu vkládati, takže ten mu úpln porozumí
a jeho pokyn do detail sleduje. Za pední kvalitu a hlavní

ozdobu orchestru nutno uvésti výtené foukae, kteí nás
pekvapují sytým tonem a neobyejnou jeho vyrovnaností.
Seznámili jsme se s tímto sborem v jeho tvrtém kon-
certu v nedli dne 22. ervna v kladenské sokolovn.
Sál byl vyprodán až na málo míst a úspch koncertu u obe-
censtva byl pronikavý. Program tohoto koncertu, jenž zapoal
o 8. hovin veerní a slovanským skladbám výhradn byl

vnován, nutno oznaiti jako za vkusn výbraný a uspoá-
daný. Úvodem mu byly majestátní haimonie Smetanovy ouver-
tury k »Libuši« ; po ní následovalo nkolik pekrásných ryze
eských obrázk Dvoákových nazvaných suita D-dur pro malý
orchestr, která jsou známa obecenstvu pražskému z posledního
provozování »Akad. orchestru* a k nim pojil se ponkud
z cizího ovzduší vyatý,, ale pece pkný a širšímu obecenstvu
pístupnjší valík z Cajkovského »Eugena Ongina*. Ne-
obyejn nás pekvapilo následující íslo programu : Chválv
nejnovjší symfonicky obraz »0 posvícení*. Není tomu dávno,
skoro 3 neb 4 msíce, co v Praze provedena byla tato velmi
zajímavá novinka *Ceskou Filharmonií* a dosáhla všestran-

ného uznání. Pes to vše neekali jsme ped tím nikdy, že
by Kladno bylo tak pokrokové a hledlo obecenstvo své
s nejnovjšími zjevy naší hudební literatury obeznámiti. Stalo

se však skutkem, emu bychom sotva díve uvili; k tomu

4

ovšem ješt Chvála se našim provinciálm nehorázn líbi

a velmi boulivé pochvaly došel. Poad konil jedním ze
»Slovanských tanc* Dvoákových, po nmž musila býti pi-
dána ouvertura k »Zampovi«, která byla velmi precisn a
ohniv sehrána a p. Kubátem z pamti dirigována. Zvuk
orchestru nás pekvapil ; ekali jsme u ochotnického sboru
rzné násilné tony, nevyrovnanost dynamickou a j. Z toho
nieho jsme však u nho nenalezli. Ty chyby, kterým jeho
lenové podléhají, mají i orchestry jiné, tebas i z hudebník
z povolání se skládající. Doufáme pevn, že ty malé ne-
srovnalosti ve orchestru filharmonie kladenské co nejdíve
zmizí, když i nadále lenstvo s takovou chutí bude studovat
a dirigent v své horlivosti rovnž neustane. Za takových
okolností bude kynout filharmonii skvlá budoucnost, ne-
ustálý rozvoj a rozhodný vliv po hudební stránce na celé

daleké okolí. Hlavní vec ovšem pi tom všem jest, aby fil-

harmonie byla dostaten obecenstvem ve svých snahách
podporována a aby byla finann dobe založena. S radostí

lze konstatovati, že obecenstvo kladenské vyšlo tomuto sdru-

žení s povdkem vstíc, ba že známý šlechetný a umnímilovný
starosta p. dr. Hruška patí mezi nejhorlivjší fedrovatele

kladenských filhaimonik. Vycházejíce vstíc sdružení tomuto
s dvodnou nadjí doufáme, že je nesklame a že zárove
pi tom dokonale splní své poslání, které vyvrcholí vše-

stranným zlepšením vkusu obecenstva a výchovou zdárného
dorostu instrumentálního v okolí kladenském.

Úspchy naší hudby v cizin a naše
asofcisecfvo.

Není tomu dávno, co list náš cítil potebu poukázati

v zájmu dobré vci na pochybnou innost pseudo-impre-

sari, kupík to, obchodujících zlým zpsobem s domnlým
umním na šalbu naší veejnosti. Pípad Kubelíkv zplodil

u nás mnoho zla. Ponvadž jednomu ze školy prof. Ševíka

vyšlému žáku podailo se pi jeho vskutku vynikajícím

nadání proraziti ve svt a vyhráti si veliké kapitály, uinna
nyní pravidlem falešná konkluse, že každý žák, který vyjde

ze školy prof. Ševíka — pedagoga, o jehož výbornosti

nikdo není ani minutu na pochybnostech — již tím samým

má na ele vtisknutu pee fenomena. Naše konservato

stala se najednou výrobnou virtuos ve velkém, hnízdem,

ze kterého impresariovské kvony vyvádjí každým rokem

nkolik mláat. Pes tu chvíli slyšíme kdákati je o kueti,

které ješt neproklubalo škoápku vejce. »X nebo Y enga-

žován byl na americké (!) a evropské tournée« — kolikrát

už slyšeli jsme podobnou zprávu uveejnnou s vyšším

vdomím a schválením v novinách. Úelem koneným není

tu nic jiného, než aby n i takovou kachnu chytila se naše

venkovská msta a arranžovala divotvorným prý umlcm
koncerty. Že pak ovšem peníze, vyssávané takovým zpso-

bem pi vci s umleckého hlediska zhola nicotné, nedo-

stávají se tam, kde bží o vc vskutku podpory hodnou,

je až pespíliš dobe známo z poslední doby.

Fenomenální talenty jsou, jako býti musejí, Božím

darem v umní. A darem co nejídeji, ba skoup udíleným.

Kdyby tomu nebylo tak, a škola, teba sebe výbornjší,

byla s to, aby obdaence po tuctech posílala na svt, klesla

by cena umní vbec, jako by padla cena drahokov, kdyby

jich zem vydávala tolik, kolik lze vydobýti železa z jejího

lna. To je pece jako slunce jasno. Skvlá povst naší

konservatoe vydána humbugu na všech stianách nyní bují-

címu povážliv v šanc. Žáci, jež uitelé sami pokládali za

talenty zcela prostední, kteí vychováni jsou, aby dobe
plnili místo v nkterém orchestru, ba dokonce žáci, již

spojují v sob všechny nectnosti, jaké kdo mže osvditi

ve he na nástroj, k úžasu jich stávají se pes noc Kubelíky.

V té míe, v jaké proti posléz uvedenému stojí níže, srážejí
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reputaci naší konservatoe s výše, na jakou on ji pomohl

vytlaiti.

Krátký as po nás chopily se s jiné stránky téhož

thematu o impressariovské spekulaci »Rozhledy«. Za demon-

straní objekt vyvolily si ne pípady poslední dobou dosti

husté, jak mladí hudebníci z hladu po svtových úspších

vydávají se rukoum dryánických agent, aby po citelných

zklamáních vyhojeni byli z illusí o život na pouhém písku

vystavném, ale obrátily ostí kritiky tam, kde impressariovská

obratnost dodlala se vskutku výsledk kromobyejných

:

na Kubelíka. Odtud vznikl dlouhý boj mezi »Rozhledy«

a velkou žurnalistikou o Kubelíka.

První podnt dán byl telegramem v dennících našich

uveejnným o vystoupení Kubelíkov v Londýn dne

15. kvtna, konstatovavším, že virtuosv pednes Beethove-

nova koncertu ml veliký úspch ve »Philharmonic Society«

a že na úspchu tom bral podíl i doprovázející orchestr

»eské Filharmonie*. Na obecenstvo musila psobiti tato

zpráva podivn proto, ponvadž v týž den, kdy byla publi-

kována, vydávala se »Ceská Filharmonie* teprve na cestu

do Londýna. Kdo zná, by ne z vlastního názoru, pomry
hudební v Londýn, byl by musil z depeše vyisti nonsens

i tehdy, kdyby »Ceská Filharmonie« byla bývala již u cíle

své cesty. Jet »Philharmonic Society« umleckou associací

polcustátní, pod protektorát králv postavenou, jež dle

organisace své nemže popáti místa produkování se cizího

orchestru. Vc možno si vysvtliti omylem, jenž se sbhl
pi pestilisování depeše v Praze. (Telegramy pro úsporu

taxy obyejn expedují se, jak povdomo, nestilisovan.)

Na žurnalistické burse upravovatel slyšel patrn cosi zvoniti

0 Kubelíkov orchestru a nedívaje se v právo ni v levo, co

se kol nho dje, »vtáhl« bona fide do úspchu Kubelíkova

1 úspch »eské Filharmonie*.

Faktické první vystoupení »eské Filharmonie « po
boku Kubelíkov dne 21. kvtna další telegram oznail jako

nejvtší sensaci saisony. Také proti tomuto tvrzení » Rozhledy*

vystoupily a pokusily se je vyvrátiti zpsobem ponkud
neobvyklým : citáty z kritik londýnských, pokud byly naladny
pro podnik Kubelíkv nepízniv. Tímto smrem, myslíme,

»Rozhledy« nastoupily, teba nevdomky, trochu sofistickou

methodu. Hlas tisku je projevem jedince a nemže nikdy

býti mítkem pi odhadování úspchu.

Jak je ostatn pojem »úspch« relativní! Kdo mže
popít, že sensaního úspchu dodlala se r. 1889 Masca-

gniova »Cavalleria rusticana*, která uinila ze skladatele

millionáe, pešedši pes všechna velká jevišt celého svta

!

A kdyby se byl našel odborný posuzovatel, který by po této

premiée vykl to, v em veškero kritické mínní je za

jedno, že tu nešlo o výtvor umlecký nepomíjející ceny, byl

by výrok jeho njakým pádným dokladem pro negaci fakti-

ckého úspchu? Zajisté nikoli, práv jako dovolávání se

píznivého posudku není dokladem jeho potvrzení.

Dokládati úspch kritikou je však nešvar, který je

nevypleniteln zahnízdn v naší žurnalistice a není divu,

když proti nmu vystupuje se s druhé strany opáným
extrémem. Nešvar tento má ovšem v historii našich úspch
hudebních v cizin jaksi, aspo pro minulost, omluvitelný

základ. K naší domácí produkci byla ped vstoupením

Dvoákovým na svtové pole a po nm ješt až do vídeské

divadelní výpravy z r. 1S92 nemalá nedvra. Ta nemohla

niím býti snadnji zviklána, než poukazem, že i hlasy

ciziny vyslovují se o našem umní chvaln, a proto citace

cizích kritik patila k programu hudebních rubrik našich

list. O kritice vládl však u nás od jakživa — mezi umlci
i mezi obecenstvem — klamný názor, že je píznivá tehdy,

padá-li na bich ped každým posuzovaným dílem nebo

výkonem. Tak ovšem pravá kritika, která má úel odhado-

ván' a zjišfovati dobré a špatné stránky díla nebo výkon,

ve velkém svt nevypadá nikde. I nejvtší umlci musí se

jinde uiti snášeti vedle pochlebností i výtky, a proto není

u nich vyvinuta chorobná nedtklivost, která opravdov

kritisujícímu u nás psobívá tak mnohou trpkou chvíli. Pi
naši náklonnosti umlecké dílo spíše v pochybnostech o jeho

hodnot nedoceovati, než peceovati, bylo skoro nutno

pi citaci cizích kritik, jež za onoho asu, kdy domácí naše

kritika nestála na výši doby, jak již praveno, mla svou

oprávnnost, vešlo ve zvyk nepodávati obecenstvu literární

celky, jak byly autorem dány do tisku, nýbrž úryvky, a to

jen takové a potud, pokud vyznívaly lichotiv s vynecháním

všech pass sebe menší a sebe šetrnji vyslovenou výtku

obsahovavších. Z obavy, aby tená snad nenamítl, že »to

pece tak píliš skvle nedopadlo«, takovýmto oklešfovánim

s dobrými úmysly byla veejnost oklamávána a z vážných,

nestranných kritik inny byly hotové hymny.

Naši umlci sami podporovali tento zpsob. V dob,
kdy naše kritika uinila skutené pokroky, že petrumfla co

do odborné znalosti pedmtu i co do literární formy tak

leckterou cizí, opatovali soustavn listy naše kritikami

píznivými o své innosti, a sami si oznaovali, které

passáže, jim nepíjemné, páli si míti vynechány
pi reprodukci jich. Nejednou tímto zpsobem referent

uritého listu byl takovými fragmenty kompromitován, kde

by poctivou citací celého cizího posudku bylo jeho vlastní

mínní došlo potvrzení, a nám bylo vždy na podiv, že toto

podivné ádní ve výrob reklamy — a co jiného je za

dnešních okolností toto poínání? — nedoznalo dávno již

odporu.

Kritický lánek mže býti druhdy malým umleckým
kouskem, který je hoden, aby postavil se po bok posuzova-

nému dílu. Toto tvrzení, jehož Kalbeck užil o Hanslickovi,

mohlo by vztaženo býti na celou tém hudební kritiku

vídeskou. Nám by bylo jen k prospchu, kdyby tenástvo
tak vcn správnými a formáln vytíbenými posudky, jaké

se ve Vídni o nás píší, bylo ob as astováno v celém
jich znní. Ale uvádním kusých, tendenn exstirpova-

ných kritik neb reportersky tuctov stilisovaných zpráv ne-

poslouží se nijak vci. Hoví se tím jednak ješitnosti posu-

zovaných umlc, klame se obecenstvo, a obstaravateli

umlecké rubriky listu vyslovuje se vlastn, a to nikdo

netuší, nedvra k jeho innosti, jakoby jeho autorita nedo-

staovala k vystižnému informování tenástva.

Také jiným národm nejsou úspchy jich umní
v cizin vcí zhola lhostejnou. Wagnerovo dílo bylo pro-

hlášeno i jeho odprci za kus nmecké vci; úspchy jeho

v Paíži sledovány oitými svdky tam zvlášt vysílanými.

Ale nikde netli jsme v nmeckých listech i v nejdelších

zprávách nijakého dovolávání se cizí kritiky. Naše velké

žurnály mly by vydati pímý redakní zákaz takového

citování, které je obvyklým v reklamních brožurkách rozha-

zovaných gratis do obecenstva, ale ve vážném list nemá míti

místa již proto, že podkopává vážnost domácí kritiky. Nejsme
dnes již tak nízce kvalifikováni, aby nás musil (mnohdy
nijak rozšíený a významný) list nmecký pouovati, jak

naše krajanka sl. A. zpívá a aby pro nás bylo zajímavo
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vdti, co v Elberfeldu nebo v Saské Kamenici soudí ten

i onen kritik o Smetanovi nebo Dvoákovi, o Kubelíkovi

nebo o »Ceském kvartettu«. Máme již slušnou praxi za

sebou, abychom dovedli své umní a své umlce po zásluze

posuzovati sami a proto nás cizí úsudek nemže pízniv

ani nepízniv zvrátiti v našich názorech. Proto také je

lhostejno, co v Anglii napíší o p. Kubelíkovi, o orchestru

»eské Filharmonie* a o p. Nedbalovi. Co každý z nich

dokáže a co pro nás znamená, musíme nejlíp vdti a

dovésti ocenit sami. Kdyby stokrát napsal londýnský list,

že ouverturu k »Prodané nevst" je anglický lovk zvyklý

slyšet slušnji, než jak ji hraje orchestr »eské Filharmonie*,

mžeme mu tisíckráte íci do oí, že není kompetentní

o tom rozhodovat.

Nezdá se nám tudíž, že by bylo se podailo »Rozhledm*
methodou citaní uiniti menší, než vskutku byl, úspch
Kubelíkových koncert s orchestrem, úspch, o jehož výši

jen oitý svdek by mohl dáti kladné i záporné zjištní.

Ale pes to »Rozhledy« vyvolanou polemikou pisply
k provtrání leckteré otázky pro hudební život dležité

!

Vším právem bojují »Rozhledy« proti zlozvyku, že

mísiti se do umleckých vcí trpno je v našich listech pisa-

telm, kteí ani jediným sloupcem tištným nepodali dkazu,

že dovedou vážn nazírati na umlecké zjevy a názor svj
literárn formovati. Je u nás až hnusno, jak lokálkái, kteí

se pes frasi tuctovou nikdy nedostali ani k jediné kloudné

myšlénce, jsou patentováni dlati výteníky zvlášt v oboru

umní hudebního. Nechceme íci, že v míe tak nemravné,

aby brali od zaáteník nebo pokroilejších za reklamní

noticky o nich úplatky, ale aspo proto, aby si dávali u nich

prestige veliké moci v listu a získali si tak u nezkušených

aneb k ješitnosti náchylných oblibu své osoby, a kde jí

nedocílí, aby provádli akt zjevné neb skryté »msty«. 1 tu

je podivno, jak velmi málo autority mají v naších redakcích

hudební referenti, nebo málo energie, jsouce nuceni dáti si

líbiti nebo nejsouce odhodláni pekaziti takové míšení se do
svého oboru.

Jiná je ovšem otázka, smí a mže-li žurnalista pijímati

honorá od našeho umlce ve svt již uznaného resp. od
jeho agenta, obstarává-li pro reklamu šíení zpráv o výsledcích

jeho innosti v cizin i jiným listm? Zdá se nám, že ano.

Vstupuje sice v námezdní pomr, který by byl nedstojným
kritika vážného smýšlení, ale vykonává privátní práci, za niž

pijímání honoráe nemá povahu úplatku. Jinak by i skutený
kritik literární i hudební musil se proviovati, bera za lite-

rárn-dramatickou, skladatelskou i pekladatelskou práci

honorá z divadla, jež je vystaveno stálým úsudkm jeho péra.

Ve své horlivosti, provésti až do krajnosti boj jednou

zapoatý proti nešvarm v žurnalistice a v impresariovském

dlání humbugu, z ,šly »Rozhledy« trochu daleko. Pedevším
je prostedkem ne zcela loyalním dovolávání se soukromého
dopisu vbec a tím mén dopisu, jejž redakci nebyl dán

k náhledu a o nmž ji zvst došla teprve z tetí ruky. Jistý

referent hudební prý v couloiru vyprávl, že obdržel dopis

od p. Nedbala z Londýna, v nmž odesílatel praví o prvním

vystoupení »Ceské Filharmonie* tamže: »jest, bohužel, pi-

znati, že jsme propadli«. (Slova tato nebyla v »Rozhledech«

po dvojtece dána do uvozovek). Zatím se okázalo, že p.

Nedbal nejen výroku takového neuinil, nýbrž že majetník

dopisu ani nic podobného nevypravoval a že tetí osoba, jež

»Rozhledm« zachycený kus rozmluvy sdlila, bud se njak
peslechla, nebo použila výroku zcela jiného, s extensivní

interpretací až píliš liberální sdlivši jen smysl jeho. Smysl

ovšem zcela nesprávný, jak z uvedeného vyplývá.

Nemžeme dále cítiti solidaritu s »Rozhledy«, vynášejí-li

na veejnost soukromé pomry umlce nkterého, teba dálo

se tak se souhlasem nebo na popud osob jemu píbuzensky
nejbližších. Zastáváme názor, že pro nás existuje umlec jen

ve svých výkonech na podiu. Jakmile s nho odejde, vidíme

v nm soukromníka, jenž má právo žádati aby šeteno bylo

jeho citv jako u každého jiného lovka a nad nímž nemá
v neveejné ásti jeho života býtí vykonávána nijaká kontrola.

Nebyli jsme nikdy zaslepenými poklonníky Kubelíkovými

v umlécké sfée jeho. Piznávajíce mu v ohledu tomto jen,

což jeho jest, ochotn jsme vydávali neobmezený projev

úcty k jeho osob, jež zjevn i skryt osvdila skutkem

více známek dobroinnosti ve tech, než osoba tak mnohého
do nebe vynášeného mecenáše ve dvaceti letech. Také nej-

mén snad mžeme býti vinni, že bychom njak byli za-

prodáni jeho impresariu p. Skivanovi. Ale tolik víme, že

úspchy své dkuje Kubelík alespo z poloviny jeho doved-

nosti. Jsou mnozí posuzovatelé, kteí za vtší umní pro-

hlašují to, co s Kubelíkem dovedl p. Skivan, než co Kubelík

uinil se svými houslemi. Ze Kubelík drží se svého impresaria,

který mu získal veliké jméno a spravuje jeho veliké jmní,

s nimiž dovedl tak á la hausse spekulovati, v tom rýsuje se

také kus jeho noblessy. Obyejn dávají se tlaiti umlci po

žebíku do výše a když dostoupili poslední píky, nemají

nic pilnjšího na práci, než kopnutím nohy sraziti svého

pomáhae nemilosrdn k zemi . . .

Pan Skivan pomáhal zúrodovati v Kubelíkovi mnohou
dobrou myšlénku, z níž kynul našim hudebním pomrm
prospch. O tom by »Ceská Filharmonie* mohla promluvit'!

své slvko. Neradi bychom proto vidli, kdyby po žurnalistické

kampani vyhýbal se Kubelík své domovin i s p. Skivanem,

o jehož schopnostech k velikým podnikm nikdy jsme ne-

mli pochyb ani slov k zneuznání jich.

V ad »zaslán«, jimiž bylo v novinách reagováno na

lánky »Rozhled« (kterým pes nesouhlas s nkterými vý-

vody neupe nikdo, že uhodily na leckterou rezavou strunu

našeho hudebního života), p. Skivanovo také vydobývalo si

nejvíce souhlasu slušnou obrannou formou a seriosností.

Za to p. Frimlovi mlo napadnouti známé písloví: »Si

tacuisses*, když spchal pispti na pomoc p. Skivanovi,

který také podpory neml vru potebí. Lékaské knihy mluví

o jistém politování hodném individuu perversním, v jehož

pozstalosti nalezena byla sbírka 6000 dámských stevík.

Že by agilní a praktickou stízlivostí pedevším se vyzname-

návající impresario bral do Ameriky stevíky synáka svého,

aby se pohledem na n kochal, zní mírn eeno naivn.

Lidé, kteí jsou zamstnáni spekulacemi se statisíci a lidskými

slabostmi, bývají nejmén naladni k projevm tak lyrickým .

.

j. b.

Rzné zprávy.

* »eská Filharmonie* dle všeho neudrží svj

orchestr pes prázdniny ani v nynjším, ped poutí do Lon-

dýna restringovaném složení o 50 lenech. V Praze tvoí

se sice po píklad »eského spolku pro komorní hudbu*

»eský spolek filharmonický*, jenž má za úel

peovati o stálé pstní symfonických produkcí velikého slohu.

Tento sice mohl by dáti základ umlecký i hmotný abonent-

ním koncertm filharmonickým, ale k udržení stálého orche-



21 7

stru, at »eské Filharmonie*, í jiného pihlíží teprve v druhé

ad. Kapitálu k vyplacení gáží v letním msíci není. Pro-

slýchalo se, že sice Kubelík i tentokráte chtl ješt poskyt-

nouti znanou podporu na záchranu »eské Filharmonie«,

že však poslední dobou proti nmu jistou ástí žurnalistiky

vedený boj donutil ho vbec perušiti s Prahou veškery

styky a usídliti se v cizin, nepochybn v Paíži. Posledním

pokusem vytrhnouti orchestr na as z hmotné tísn má býti

lidový koncert zítra dne 6. ervence na výsta-

višti poádaný ustavujícím se výborem píštího spolku.

Na programu jeho budou tytéž skladby, kterými oichestr

debutoval s úspchem pi Kubelíkových koncertech v Lon-

dýn. Za p. Oskara Nedbala, jenž pro nervosní stav, pivo-

dný pílišnou námahou v minulé saison, je nucen njaký
j

as zdržeti se dle lékaské rady veejného vystupování, pe-
vzal ízení koncertu toho p. prof. Hanuš Trneek.

* Fuse »Spolenosti Národního divadla« s »Družstvem

Národního divadla«, o niž usiloval soukromou intervencí u dra.

Fr. L. Riegera p. prof. Jaroslav Hlava, nepovedla se. Výbor

»Družstva« neuinil žádného usnesení v této otázce. Vtšina

jeho len je názoru, aby »Družstvo« radji se chopilo akce

na postavení druhého divadla eského v Praze. »Spolenost«

dle ujištní prof. Hlavy vytržena bude z finanní krise ob-
tavostí majetných len svých a o fusi zasazovala se z toho

dvodu, aby získala sympathie tch kruh, které se od di-

vadla odvrátily v posledních dvou létech.

* O chystaných reformách na pražské konservatoi pro-

mlouvá vídeská »Neue musikalische Presse* v . 25. 1. r.

Kursy pro uitele mají vymeny býti na dobu ty se-

mestr. Materiál žákovský tvoiti bude 10 nebo 12 dtí
mezi 6. a 7. rokem, aby hospitanti na nich zkoušeli nejtžší

problém svého povolání, totiž vyuování osob zcela nev-
domých. Kursm tmto pidlena bude po jedné uitelské

síle eské a nmecké. Dále prý operní škola bude obo-

hacena domácím jevištm a pikroeno k úprav plat
uitelských. (List iní návrh, aby v tomto smru zvýšením

plat byla poskytnuta samostatnost a neodvislost uitelm
v jich povolání, za to však, aby bylo zapovdno jim udíleti

pro vedlejší výdlek privátní hodiny, ímž prý nejlépe kon-

servato lišiti se bude od soukromých škol). Zda k tomu
staiti bude státní subvence zvýšená na 50.000 korun, je jiná

otázka. Reformy tyto mohou provedeny býti teprve ve škol-

ním roce 1903—04, až íšská rada schválí výši subvence a

až pípravy potebné budou provedeny. Zda podmínce po-

tvrzování editel a uitel vládou nebude obsažena léka,

aby do sboru dostaly se osoby, jež nebudou s to, aby vt-
šinu žactva eského uili v jeho mateštin, nezdá se býti

vyloueno z íše možnosti. Nápadným nám je, že již letos

konkurs na místo uitele hry na flétnu publikován byl jen
v nmeckých odborných listech, v nichž není ei
o striktní podmínce, že žadatel musí býti mocen eštiny,

nýbrž prost se ukládá mu, aby podal doklady »ber die

Sprachkenntnisse*.

* V arén vídeského etablissementu »Benátky« (»Ve-

nedig in Wien«), kde dosud holdováno bylo lehké muse
balletní a operettní, zavedeny letos vážné koncerty symfo-

nické. Ježto hledišt není kryto a ást zvuku uniká do volna,

jsou z programu vyloueny pedem veškery subtilní skladby

a orchestr sestaven z velikého potu 130 hudebník. Tmito
koncerty »pod širým nebem« umožnno má býti populari-

sování vážné hudby i mimo vlastní salonu. Dosud dirigo-

vali úspšn : koncerty tyi prof. Hermann Grádener a ti

Richard Strauss. editel p. Gabor Steiner získal pro dva

koncerty dne 24. a 26. (po pípad 28.) ervence p. Oskara

Nedbala a vyžádal si na nm ryze eské programy. (Za-

jímavo je, že p. Steiner byl ped desíti léty tajemníkem

»Mezinárodní hudební a divadelní výstavy ve Vídni < a první

vyjednával s editelem Šubertem o pohostinských hrách Ná-

rodního divadla tamže.) Na programu prvního koncertu je

úplný Smetanv cyklus symfonických básní »Má vlast*.

Z nho známy jsou Vídni jen první tyi díly: »Vyšehrad*,

»Vltava« a »Z eských luhv a hájúv«, které provedl v 1.

1890—95 Hans Richter ve filharmonických koncertech. (•Vlta-

vu* opakoval Gustav Mahler r. 1900.) »Tábor« a »Blaník«

dožijí se tam vbec prvního provedení jako *Má vlast* celá

v cyklickém seadní. V druhém koncertu provedena bude
Sukova symfonie z E-dur, dv ísla z druhé ady >* Slo-

vanských tanc Dvoákových, Foersterv náladový

obraz »Mé mládí*, Fibichova ouvertura k »Noci na

Karlštejn* a Nedbalova polonésa z pantomimy »Po-

hádka o Honzovi*.
* Plzeské mstské divadlo uchází se o první prove-

dení Dvoákovy dosud nedokonené »Armidy« k svému ote-

vení dne 27. záí t. r.

* Nakladatel » Dalibora* p. Mojmír Urbánek otevel
v modern zaízených místnostech v Jungmannov tíd
(Hlávkv palác) obchod hudebninami, ímž ilá jeho pod-
nikavost vstupuje na nové pole. Bohat zásobený sklad jeho

je vbec prvním eským ryze hudebním sortimentem.
* Pan Karel Burian odejde pece tedy z Pešti,

ale ne k carské opee v Petrohrad, nýbrž ke král. saské

opee v Drážanech, kde pohostinskými hrami docílil ne-

dávno ohromného úspchu. Gáže jeho obnášeti bude prý

32.000 marek za rok. S ním zárove zavázána k témuž ústavu

cho jeho pí. Marie Burianová-Jelínková.
* Zemský výbor a majetníci ddiných loží ve stavov-

ském divadle prodloužili s editelem Angelem Neu-
mannem smlouvu o pacht kr. zem. nmeckého divadla,

jež mla výpršeti r. 1905, do r. 1912. Nmecké divadlo

požívá roní zemské subvence 201.667, Národní 286.437 K.
* Sigmunda Noskowského opera »Livia Quintilla« mla

pi premiée ve Varšav demonstrativní úspch.
* Známý pianista Alfred Grúnfeld napsal ope-

rettu »Der Herr Onkel« a zadal ji divadlu na Vídece.

Slavn správ Národního divadla

v Praze!

Dne 1. ervence uplynula dv léta od okamžiku, kdy otže

k vedení našeho jediného velikého ústavu umleckého vloženy byly

do rukou nynjší slavné správy. Dobu tuto samo si ustanovilo

vedení opery jako lhtu, do které v kvantitativním i kvalitativním

ohledu bude uveden v náležitý poádek zpvoherní repertoire.

Uznávajíce pln pekážky, které v našich pomrech té i
oné správ vždy budou se klásti v cestu, nemžeme pece nevy-

sloviti politování nad raím postupem, kterým pstní pvodní

produkce v Národním divadle bralo se práv za tato poslední

dv léta. Ped dvma léty mlo divadlo naše nastudován úplný

cyklus oper Smetanových a dv léta, tušíme, mohla staiti, aby

se do všech z nich zavedla nová dynamická znaménka a nové

kostýmování, a aby nechybli v repertoiru „Braniboi v Cechách"

a „ertova stnau
,
tyto dv zpvohry, na nichž již pro jich za-

nedbávání mohly se co nejpádnji osvditi ryzí, všech vedlejších

ohled prosté umlecké intence sl. divadelní správy. Neradi kon-

statujeme, že repertoire tak z oper Dvoákových neerpal ni-

jakého faktického rozšíeni, pedevším ne „Vandou", jež dosud

nebyla v Národním divae provalena. Ze starších oper respek!o-
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vány jen ješté Blodkova „ V studni" a Eovaovicovi „Psohlavci" —
ale tím je na dobro co do 2>stní pvodní starší produkce se

strany sl. divadelní správy vyerpán celý program, jenž v po-

sledním tažení druhého roku, snad proto, aby statistika dopadla

ponkud pesteji, došel rozšíení Rozkošného „Popelkou". S lítostí

zaznamenáváme, že Fibich nebyl zastoupen ani jediným dílem

staršího data, Bendi vbec ne . . .

Nejinak, než se staršími pracemi, má se to i s pvodními
operními novivkamí. Fibichv „Pád Arkuna" pijat k provozo-

vání a obsazen již za staré správy. Dvoákova „Rusalku" mu-
sila by u kterékoli správy najiti dvée dokoán oteveny již pro

význam velikého svého skladatele, i kdyby autor libretta jejího

nebyl náhodou cleném sl. správy nynjší. Kovaovicovu — pi-
znáváme, že výtenou, abychom nemohli býti podezíváni z n-
jakého obviování osobního — operu „Na starém blidle" konec

konc vlastn pece jen zadal k provozování chef opery sám
sob a od sebe ji pijal. A Nedbalova pantomima „Pohádka

o Honzovi" netoliko pro velikou cenu hudební a pro nadji na
dobrý s ní obchod dostala se v as na scénu, ale jist také proto,

aby skladatel její za to, že jako len divadelního podnikatelstva

pispl mu ped dvma léty první tisícovkou, obdržel píležitost

z tantiém naspoiti si hned druhou, kterou — díve i pozdji —
bude musit ješt dle stanovních závazk složiti na oltá eskélio

umní dramatického. Spontánního rozhodnutí v tomto výbru
novinek nelze tudíž postehnouti. Rovnž ne stop, že by sl. správa
byla nadchla obzvláštní povzbuzující dovedností mladé talenty

k intensivnjší dramatické tvoivosti, kdyžt nevyskytlo se za

posledních dvou let ani jediné nové jméno autorské v operní

produkci, a ani jediné dílo, jež by bylo stálo za uvedení na scénu

Národního divadla dle soudu sl. jeho správy, soudu to, o jehož

správnosti a objektivnosti nemáme nejmenších pochyb.

Leckteré opominutí se strany sl. správy nevykládáme si

její zlovlí, nýbrž nedostatkem pravých pátel, jichž upímná
rada a vasné upozornní práv v záležitostech umleckých mívá
cenu i zlatem nevyvážitélnou. S tohoto hlediska máme troufalost

sl. správu divadelní upozorniti, na ve víru všelikých jiných

bžných záležitostí svých snadno by mohla zapomenouti.

Na únor roku 1903 pipadnou padesáté narozeniny velikého

básníka Jaroslava Vrchlického. Týž z bohaté tvoivosti své pes
ticet prací napsal pro Národní divadlo a povolaní kritisovatelé

tvrdí, že nynjší artistická správa inohry za dv léta nepolámala
si iiíliš páte rychlým jich uvádním na scénu, což posuzovati

nám, jako listu hudebnímu, nepísluší. Ale Jaroslav Vrchlický je

v úzkých stycích s hudebním svtem naším jako autor etných,

skladateli našimi komponovaných, krásných písní, koncertních

melodramat, librett v hudbu uvedených neb uvádných i na
zhudebnní teprve ekajících, pedevším však jako tvrce slovní

ásti Fibichovy melodramatické trilogie

Hippodamie.
Toto dílo nad jiné je zpsobilé k oslav významného dne, ježto

pipravuje požitky dvma umleckým táborm, literárnímu i hu-
debnímu, a k projevm nadšení pro žijícího básníka svého skytá

stejn píležitosti jako k piet vi zesnulému svému skladateli.

Okolnost, že týmž zpsobem oslavila stará správa tyicáté na-
rozeniny Vrchlického r. 1893, bude asi nynjší sl. správ práv
tak malou pekážkou, aby pi obdobné zevní píležitosti šla za

píkladem své pedchdkyn — nebot, vždy je lépe dobré cizí

myšlénky se chopiti než nedostatkem vlastní stonati — jako jí

bude pímo pobídkou, že od toho roku, tedy po celé desetiletí,

vynikající dílo slovesné i hudební dramatické literatury odsouzeno

je nezasloužen k tuhému spánku v regálech divadelního archivu.

Osmlujcme se v as, t. j. sedm msíc ped jubileem uinili

sl. správu na možnost velikého inu umleckého pozornu. Lhta
lato jist dostaí, aby pi sdlávání rozpotu pro píští zimní

saisonu vzat byl zetel k dstojné píprav trilogického díla, jež

ani v hmotných ohledech nemže pinésti divadlu nijakého skla-

mání. Sl. správa piznala nedávno veejn, že má s poadateli

smluvena pevná studentská pedstavení. A dílu Vrchlickéfw a

Fibichovu nikdo není bližším, než studující mládež, která z valné

ásti je vychovávána k poznání klassiclcé kultury a zde v ži-

votném díle umleckém vidí stlesnno, o em pouuje a 7c emu
pipravuje ji ve školní škamn šedá theorie.

Nkolik pípad nasvduje, že není nejsilnjší stránkou

sl. správy poítání s kalendáními daty. Na p. : že upozornna

byvši jinou korporací, vzpomnla teprve úmrtního dne Smetanova,

na den 12. kvtna pipadajícího, letos o ti dny pozdji, t. j.

15. kvtna slavnostním pedstavením „Dalibora". Dále, jak po-

vdomá, není její vlastností držeti se uritých pevných disposic,

jak jsme se pesvdili na Dvoákov sedmiveerním t. zv cyklu,

k jehož absolvování bylo jí teba 54 dn. K píprav „Hippo-

damie" nestaí ovšem ti dny, nýbrž teba je tí msíc a kdyby

dle analogie dvou uvedených pípad teprve den ped jubilejním

veerem Vrchlického napadlo sl. správ shánti slavnostní ped-

stavení, mohlo by se státi: 1. že bychom trilogii uzeli na jevišti

teprve v kvtnu a 2. že by absolvování její zabralo 27 dn, ímž

by cyklický úinek zase byl na dobro zmaen.

Podaí-li se sl. správ ve tech po sob jdoucích dnech vy-

staviti na jevišti „Námluvy Pelopovy", „Tantálv smír" a

„Smrt Hippodamie", získá si vdk ctitel Vrchlického a Fibi-

chových, a bez vší chvástavosti, že dala k tomu kroku první

podnt, ustoupí skromn do pozadí sl. správ, jakmile a kdykoli

toho bude zasluliovati, k uználosti nestianné vždy oddaná

Kedakce „Dalibora".

V Praze, dne 3. ervence 1902.
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J. BOLEŠKA:
V

Deset lei »Ceského kvaríetía«.

Vzpomínky na zažité i doslechnuté píhody.

Dovršujícím se desetiletím v soubytí » eského
kvartetta« dostavuje se vnjší podnt nad jiné vítaný,

abychom v celém dosahu uvdomili si, co znamená

a jak velikými zásluhami nepomíjejícn je zapsáno

v djinách kulturního života našeho toto proslulé

sdružení. Nikoliv tvrzeními neopodstatnitelnými, k nimž

ve pípadech podobných rádo bývá se utíkáno, ale

prostým výtem fakt lze výmluvn dolíiti : že nikdy

a nikým sláva eského jména umleckého nebyla

manifestována ped svtem tak vydatn, jako tímto

pod eskou firmou se sluujícím, tyjedinným celkem.

Desetileté trvalé konnexe s cizinou a vynikající posta-

vení pespolní, vydobyté jen úsilnou snahou po sebe-

zdokonalování a z ní vyplývajícími umleckými úspchy,

nemohou ani zviklány, natož podvráceny býti sebe

nepejnjší dobou píští. Trvalost tchto konnexí a

úspch uí, že nejde tu o prskavku, jež by tak rychle,

jak vzplanula, zmizela v temnu, nýbrž o stálici na

obloze hudebního umní. V tom smru na celý as
své další existence bude míti » eské kvartelto« poslání

pímo posvátné, že bude udržovati nás v evidenci

všech národ, na umleckém ruchu hudebním jakým-

koli zpsobem podíl beroucích. Ale psobení » eského
kvartetta« obrací se též do samého vnitra našich hu-

debních snah. Po té stránce význam jeho byl by

zachycen píliš nevýstižn, kdyby v tchto ádcích

jednak nebylo poukázáno na minulost, jež mla k po-

zdjšímu stavu povahu pípravné doby a z níž vysvítá

jasn rozdíl mezi onehdejškem a nynjškem, jednak

nad pospolitou práci nedošly pozornosti i speciální

zásluhy jednotlivých jeho len. Zásluhy podmínné
iny subjektivní mnohostrannosti, ale ne docela bez

vztahu k celku, jenž mocí vydobyté posice je v jich

vývoji uspišoval, postaviv na zúrodnné pole sím,

pro jehož klíení by jinak lopotnou prací bylo pod-

niknouti takto uspoené vzdlávání úhoru.

* *
*

Nejstarší zjevy instrumentální hudby, jež v úplné

autorské neporušenosti, nemajíce potebí pomoci cizí

ruky spracovatelské, tvoí denní chléb dnešního reper-

toiru, zaínají bez odporu teprve dobou Haydnovou.

Za as delší celého vku mnoho uinno od nich

pokrok ve všech ohledech, ale o schopnost k životu

je proto doby potomní nepipravily. Mezi kultem jich

v dob vzniku nejbližší a nejvzdálenjší pozorujeme

rozdíl vyznaený protivou soukromosti k veejnosti.

I Haydnovy symfonie myšleny a tvoeny byly pro

malé domácí orchestry uherských magnát a ponenáhlu

teprve zmocovala se jich koncertní sí, když soukromé

kapely vydržovati vyšlo z obyeje.

Komorní hudba urením svým, již v názvu se

zraícím, mla vymen ješt užší, intimnjší kruh

zažívajícího posluchastva. Na ten neustala se omezo-

ván' potud, pokud byla a mohla býti oblíbeným

koníkem muzikálního dilettantismu. Dvojí moment

pomáhal jí tlaiti se na veejnost. Vývoj její spl tak

netušenými, pímo mílovými kroky v ped v technickém

i prohlubujícím se duševním obsahu, že byl s její

požadavky brzy jen celý umlec-hudebník a dilettant

ped ní nucen byl skládati nástrojovou zbra. Za

vrcholného rozkvtu Beethovenova genia vidíme pe-

cházeti interpretaci komorní skladby do rukou hudeb-

ník z povolání, teba ješt v kruzích soukromých,

u velmož, jimž udržovati kvartettní ensembly ukládalo

mén obtí, než prve celé kapely. (Srv. proslulý kvartett

Schuppanzighv, jejž vydržoval 1808— 1816 a v nmž
druhé housle hrál povstný hr. Razumovskij.) K této

píin tžké co do reprodukce dostupnosti pidala se

novjší dobou, v níž výživa z veejného koncertování

stala se vcí každodenní, i jiná, o praktické dvody
opená. Chce-li koncertista se okázati ve službách

umleckého díla, odkud mže si je vybrati a k jeho

tlumoení si dopomoci snadnji, než z oboru komor-

ního? Pedstavovati virtuositu pednesem nástrojového

koncertu bez orchestru znamená vždy dopouštti se

nešvaru, ježto nedostateným surrogatem klavírního

prvodu zbavuje se umlecké dílo své pvodní barvi-

tosti. Na tom nic nemní, že k tomuto v opee na

p. zhola nemožnému obcházení svádívá i ovené
umlce úspornost. Spolupsobení orchestru iní totiž

nárok na zvýšení režie . . . Ale ádný houslista nebo

violoncellista s ádným pianistou tvoí již komorní

ensemble. Jim je otevena, spojí-li se - teba jen ad
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hoc — ve dvou, bohatá literatura sonátová, spojí-li se

ve tech, literatura triová.

V té míe, v jaké Prahu díve asto vyhledávali

cestující umlci, nebylo v ní nouze o obasné dstojné

tlumoení komorní hudby s menším ensemblem. He
bylo však s pstním smycové hry kvartettní, jež pro

požadavek egality v souhe nesnese toho, aby výkonné

podmty scházely se k ní od pípadu k pípadu, nýbrž

jako první a nezbytnou podmínku zdaru vyžaduje

ustaviné spolupsobení jich. K tomu nebylo dlouho

nijakých povzbuzujících popud a proto, a nikdy

v Praze ádní virtuosové na smycové nástroje nebyli

i ve vtším potu vzácností, ani pokus nebyl uinn,

aby ustálilo se pevné kvartetto po zpsob kvartetta

Múllerova, Beckerova (t. zv. »florentinského«), Joachi-

mova, Heckmannova, jež by bylo kvalifikováno um-
lecky soutžiti s vyjmenovanými. Krom ídkých pí-

pad, kdy cestující kvartettní ensembly klepaly na

pražské brány, nemohlo být v jich okruhu ei o ideáln

sladné kvartettní he.

Nehled ani k této závad, musil vdí kruhy

hudební tísniti naprostý nedostatek soustavnosti ve

veejném pstní komorní hudby vbec. Jako v mno-

hých jiných pípadech, i zde iniciativa k inu slouena

je se jménem Smetanovým. Jako Smetana t. zv. abon-

nentními koncerty » Umlecké Besedy « a pozdji jako

spoluzakladatel utrakvistické, až do let osmdesátých se

udrževší »Filharmonie« dal základ systematickému

vracení se velkých produkcí orchestrálních, tak triovými

veírky, jež v sále Konviktském poádal s professory

pražské konservatoe Antonínem Bennewitzem (housle)

a Františkem Hegenbartem (violoncello), dal vzor

k poádání koncert komorních, jež nemly teba než

ilé organisaní duše, aby na se obrátily pozornost

širších kruh, byly rozmnoženy a potom stabilisovány

ve svém trvání.

Smetanovým ohluchnutím doznala jeho psobnost

jako umlce výkonného píliš pedasného konce, ale

zdravým myšlénkám jeho nedali padnouti jeho um-
letí a osobní pátelé. Z tch jist na prvním míst

zaslouží si jmenován býti zesnulý magistrátní sekretá

dr. Ludevít Procházka, jemuž probouzení k životu

ruchu hudebního v Praze v letech sedmdesátých pi-

rostlo více k srdci, než úední starost o politickou

agendu této veleobce. Sám jsa výborným pianistou,

u rodinného krbu ped zvanými hosty shromažoval

kolem sebe výkvt odborného hudebnictva pražského

a nebylo eské soudobé novinky, aby v jeho domác-

nosti nebyla — bu v originále, nebo ve spracování

— uinila první krok z autorovy dílny ped sluch

cizího, teba sebe užšího posluchastva, z nejinteligent-

njších hudebn osob se skládavšího. Není možno

povdli, zda z tohoto, pravideln se scházevšího

kroužku nevyšla práv myšlénka, aby pstní komorní

hudby, jež, pokud novinek se týkalo, odkázáno bylo

zprvu na soukromý jeho píbytek a z nho si pro-

klesfovalo cestu na širší ponkud veejnost, uinilo

se za výlohy nepíliš vysoké pístupným veškerosti

interessentv. Ale jisto je, že na organisaci "Jednoty

pro komorní hudbu «, jež roku 1877 zapoala svou

innost, bral Procházka ze všech osob k tomu cíli se

spolivších, úast nejilejší.

Organisace spolku tohoto výten se osvdila,

pomohši mu postupem asu ke vzrstu lenstva, zprvu

dosti sporého, tak velikému, že všechny stávající

pražské dvorany ke koncertování zpsobilé ani nestaily

pojímati je a z toho dvodu posléze dalšímu jeho

pibývání z prostorných pekážek uinna býti musila

pítrž. Povšimnouti si této organisace je nutno už

z toho dvodu, že v základech nejen nebylo jí hnuto

po celé další tvrtstoletí, ale že, ne-li naveskrze, aspo

po jedné stránce doznávala astého nápodobení : po

stránce levnosti, za jakou bylo si možno opatiti pí-

stup k hudebním požitkm vážného, co nejušlechtilej-

šího druhu. Nikde snad ve svt nebyly inny na

hmotnou obtavost posluchastva nároky tak nepatrné

jako zde, ehož nejlepším je dkazem, že všechny

pozdjší pokusy a podniky, jež v Praze samé zabývaly

se popularisováním umní hudebního, musily vychá/.eti

ze spekulace o trochu zvýšené.

lenstvo dlilo se na zakládající a pispívající.

Prvá kategorie pomáhala píspvkem jednou pro vždy

v obnosu 25 zl. složeným úelm spolku tvoiti nutné

jmní základní, ale krom toho zavazovala se, chtíc si

pojistiti vstup do produkcí, k roní dávce 4 zl. len-

stvo pispívající nemlo krom povinnosti posléz uve-

dené uloženy nijaké výdaje další, ale co do práv

svých oproti spolku bylo na rove postaveno úpln

lenstvu zakládajícímu. Ve správním roce zavazoval se

spolek uchystati lenm osm produkcí. Uvážíme-li, že

za každý výkon jedna hlava posluchastva, jak eeno,

ne píliš etného, platila jako obol pouhých 50 kr.,

pochopíme, že režii, hlavn pokud honorá umleckých

se týe, byly vymeny dost úzké meze.

Snad tyto materiální ohledy, snad snaha, aby pro

agitaci pro spolek získáni byli lenové co možno

nejširší hudební spolenosti, byly píinami, že z vý-

kon pi spolkových produkcích ani dilettanti, ovšem

dilettanti kvalifikace nad bžný slova smysl povznešené,

nebyli zásadn vyluováni. Byly vbec již dle pro-

gramu produkce tyto dleny ve dv potem rovné

skupiny. tyry z nich mly ráz úpln veejných kon-

cert, k nimž na místa zvlášt vyhražená a za ceny

normáln obvyklé i nelenstvo mohlo si vstup vykou-
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piti, co zatím lenstvu samému bylo volno vybrati si

z nevyhražených míst dle libosti. Tyto veejn plaká-

tované, o odpoledních hodinách poádané koncerty

vystídány veery interními, jež mly povahu oprav-

dových »cerkl« : podium postaveno do stedu míst-

nosti a tím odstrann rozdíl mezi lepšími a horšími

pro posluchae místy v každé koncertní síni jinak

nezbytný. Zevní stav rozdílu toho udržoval se i tehdy,

když r. 1886 otevením Rudolfina dostalo se Praze

samostatné koncertní sín, do které »Jednota pro

•komorní hudbu « nasthovala se se všemi svými výkony

spolkovými. (Pokraování.)

Nové hudebniny a knihy.

Došel nás nmecký dopis, jehož doslovný pevod pro

obsahovou zajímavost nemžeme si odepíti tuto citovati

:

»V Trmici u Ústí n. L., 7. ce. 1902. Velectná redakce

!

Nadmíru blahovolný posudek, jehož se ve Vašem ctném
list dostalo mé malé brožue o moderní opee, obsahuje

zárove výitku jednostranné pedpojatosti proti eským
mistrm hudebním, již pociuji jako nespravedlivou a proti

níž mn ratež dovoliti slovo obrany. Náležím k rozhodným

ctitelm Smetanovým a nezmínil-li jsem se o nm, stalo se

tak jedin proto, že jsem si jako asové východisko byl

vytkl smrt Wagnerovu. Z celého spisku jde na jevo, že

jsem sledoval pedevším vývoj opery v Nmecku a cizozemí

jen potud pibral, pokud psobilo na nmecký vývoj, což

se strany eské opery dosud se nestalo.

Piznává-li se tento fakt, nemá nijak popíráno býi, že

eská operní produkce zasluhuje pozornosti s nmecké
strany. Ale, jak vcí se mají, prozatím oceování jejímu není

doba píznivá. Sám velikolepý Smetana mže se v Nmecku
pouze pechodn upevniti a v ásti nejmenší zaviuje to

panující národní napjetí. Smetana je totiž píliš ^vlastenecký

umlec«, aby lidem mimo Cechy vryl se do hloubi srdce a

je píliš pravým a obecnému effektu dalekým, aby jako vše-

svtový pelétavec celé evropské povrchnosti se líbil. Jef,

abych pirovnáním osvtlil své tvrzení, ím je Móricke jako

lyrik, kterého my jako básnického genia stavíme bezpro-

stedn vedle Goethea, a jenž pece nemá budoucnost mimo
Nmecko, ponvadž rozkládá se úpln v lidovosti, nikdy

pes ni se nedostávaje výše. A moderní eská opera spje
drahou Smetanovou, opízuje národní látky, které ve vlasti

bezprostedn psobí, jinde však pecházejí bez zvláštního

ohlasu. Majíf práv vady svých pedností.

A nyní považte, jak je obtížno Nmci vyznati se v e-
ském umní. Pedevším je tu obtíž ei. Jsem jedním z mála
nmeckých spisovatel, již psobí jako literární sprostedko-

vatelé mezi nmeckým a eským duševním životem, a jak

málo podpory nalézám ve Vašich kruzích! Jak mnoho pro-

vinciálního tkví na nich ! Chci-li své krajany na italské nebo
francouzské zjevy upozorniti, jak vychází se mi vstíc v kaž-

dém ohledu ! Nežádají se reklamní lánky, nýbrž úplná spo-

kojenost vládne, obrací-li ponkud vážený spisovatel pozor-

nost na ony zjevy, ím individuálnji, tím lépe. Ba, ti lidé

chtjí práv, abych ne se stanoviska jejich, nýbrž se svého,

Jako Nmec, se všemi svými vrozenými sympathiemi a

antipathiemi psal, vycházeje ze všech svých kmenových

pedsudk. Nebo jen takto má výrok mj jakousi cenu.

Jinak soudí o tom v Praze, snad jsouce pokaženi nkolika

reporterskými povahami, které se propjují k úloze vždy

ke služb ochotných vychvalova eské produkce v n-
meckém tisku, snad zhýkáni byvše okolností, že o eských

kulturních záležitostech jen od ech v nmeckém tisku

bylo psáno. Odtud ono úzkostlivé vyhledávání » urážlivých'

nebo »strannických« výrok. Žádný vážn pojímatelný a vci

znalý posuzovatel nepope, že eši vstoupili dnes do ady
prvních hudebních národ. Ale kolik z nich mže míti váhu

»znalých vci* ? Proto nejedná se dobe, brání-li se tm,
kteí dle nejlepšího vdomí usilují o znalost eské hudební

bytosti v Nmecku, a zmenšuje-li se jich chu k tomuto

poínání si samou nedvrou k nim a malicherným hlo-

dáním.

Promite mi tuto dlouhou epištolu, již jsem musil si

odepsati z plných plic. Váš ctný list, jenž staví se právem

na národní stanovisko a pece širokým rozhledem obrací

zrak svj na cizozemí, získal by si zásluhu, kdyby obas
svým krajanm naznail, že ne pouze naší vinou svtové

postavení eské hudb pomalu, krok za krokem se získává.

Tuším, že v cest nestojí jejímu postupu nijaké nepemo-
žitelné pekážky a že práv v oblasti hudební dorozumní a

vzájemné pochopení netvoí njakou utopií. V úct veškeré

dr. Richard Batka.«

K tomuto listu cítíme potebu pipojiti nkolik slov. Pe-
devším, že reaguje na posudek podepsaný plným jménem.

A takový nejde nikdy na vrub redakce, jej hostící, nýbrž na

vrub pisatele. Redakce, jak pochopitelno, nemže nezata-

jujícímu se spolupracovníku klásti meze v jeho volnosti pro-

jev, ímž neiní se s tmito do poslední písmeny solidární,

jak se dje v láncích bu vbec nepodepsaných, nebo

chiffrou na venek nerozluštitelnou opatených. Poznámka
referentova již samým pesvdivým vysvtlením p. Bako-
vým je uvedena na pravou míru, že není jí teba hájiti ped
výtkou njaké úmyslné hlodavosti. Ale projev p. Bakv
má pro nás další zajímavost. Kdo projde náš lánek »Úsp-
chy naší hudby v cizin a naše asopisectvo«, jenž nalezl

místa náhodou v témž ísle, v nmž zaádn je posudek

pán Bakovy brožury, pizná, že se v tak mnohých vcech
shodujeme s názory váženého kritika, v bezprostedním

sousedství našem psobícího, projevenými v dopisu svrchu

citovaném. Pan dr. Baka dobe vycítil naši chorobnou la-

notu po sebe planjší chvále a pílišnou sensitivnost ke

každé výtce. Proto ono falšování veejného mínní ciziny,

na nž jsme si minule posvítili, má u nás tolik pízn, proto

ten nesprávný náš názor o kritice, jež se nám zdá blahovol-

nou jen tehdy, když snižuje se k reklamním lánkm. Jich

výrobci nesedí pouze mezi námi, ale existují i ve zdejším

táboe nmeckém, kde své emeslo provozují en gros. Za
cenu laciné popularity, kterou si jich »reporterská povaha*

tuctovými frasemi pochlebnými vydobývá u krátkozrakých a

jen po takové jalové sláv lanících našinc, jsou oni
nejvtšími škdci našich umleckých snah.
V paušálním všeho našeho velebení, které nedovedou pode-

píi nižádným dvodem vcným a uritým názorem indivi-

duálním, protžují i ty nejvtši nešvary, proti nimž nám jest

podnikati tak tžké a pi tak nehodné soutži skoro marné

boje. Nemusíme ani podotýkati, že od nich dobe dovedeme
rozlišovati skutené spisovatele rázu p. dra Batky, jehož

vývody již pro svou literární cenu vynucují si povinný re-
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spekt u každého, kdo ví, že vážná kritika je pravým opakem
ochotného velebitelství, jímž v našich pomrech nejsnadnji

možno vypsati si jméno domnlého "Upímného píznivce

eských umleckých snah«.
j. b.

Vilém J. Doubrava. tvero písní. — Písn v národ-

ním tonu. (Nákladem Jana Hofmanna vdovy. Cena á K 2"40.)

Pes rok ekají tyto dva sešity na posouzení na mém
stole. Z dopisu, jenž provázel jich zásilku, jde na jevo, že

autor je z tch, kteí »chvála Bohu nemají zapotebí kom-
ponovali «. Dilettant. Ne v onom širším slova smyslu,

že není z hudby živ, ale se vším, co s pojmenováním tímto

umní spojuje píhanlivého. Není teba, než obrátiti první

stránku prvního sešitku, kde podložen je domnlé skladb
text básn Vrchlického »Uvadla myrta . . . «, abychom po-

znali, že je tu oíotografováno do not, co si p. autor vyukal

z klavíru. Pro oríhografii je u nho rozhodno, zda napsaná

nota je vzala z bílé i erné klávesy. Podle toho ídí se

akcidenní znaménko notám pedeslané . . . Kdyby p. auto-

rovi napadla ke slovu melodie, kdyby znal alespo základy

harmonického stylu, požadavky deklamace a všechno ostatní,

co tvoí podmínky jakési takési fantasie, ješt by nestálo to

všechno za projití lisem tiskaským. Nerozumí-li nakladatel

obchodu, má initi se odvislým od znaleckého parere. Esthe-

tická policie, bohužel, neexistuje. Kdyby vykonávala cen-

sm, musila by takové zhudebování našich básník sans

pardon podrobiti konfiskaci.
j. b.

Národní divadlo.

Novým nastudováním Rozkošného » Popelky « neuinila

správa Národního divadla na sklonku druhého roku nic

více, než že splnila povinnost ohledu na dnešního nestora

eských dramatických skladatel. Pro, když šlo o zastou-

pení Rozkošného v repertoiru, sáhnuto práv k »Popelce«,

je na bílém dni a vysvtlitelno z djin Národního divadla.

Tato opera je nejsilnjším jevišovým úspchem Rozkošného,

ana dosáhh u obecenstva z ady jeho zpvoher, ni oblíbené

»Svatojanské proudy« nevyjímajíc, nejvtší obliby a proto

nejvtšího potu repris. Premiéra 31. kvtna 1885 — mimo-
chodem eeno musí býti zapsána v pamti pana chefa

opery, který se v ní rozlouil jako harfeník s Národním
divadlem zpsobem, na njž vzpomínka mla mu pijíti na

mysl dne 10. února 1901, kdy se celá ada jeho soudruh
z orchestru ocitla oproti nmu v téže situaci, jako on oproti

svým pedstaveným, a pro njž "Popelka* hrána býti musila

po celý msíc bez harfy, jako po patnácti letech celý repe.-

toire bez orchestru — mla tak boulivý úspch, že ti

další reprisy postaveny za sebe hned na ti další dny,

pípad to ojedinlý v našich operních pomrech. Národní

divadlo okázalo se tehdy, se jest v ohledu balletním. Veliké

ballabile v 2. aktu, dovedn upravené p. Bergerem, zjednalo

"Popelce* název balletu o 1 jednání s pedehrou a dohrou

a vskutku v tom ohledu znamenala »Popelka« první krok

Národního divadla na cizím mu dosud poli, jež o dva

msíce pozdji známým »Excelsiorem« dalo mu vytžiti

kasovní úspch do dnes nepedstižený. Ale nespravedlivo by

bylo jen tak jednostrann úspch »Popelky« si vysvtlován'

nebo omlouvati. Je její libretto z péra O. Hostinského

z našich nejpsobivjších svou populární látkou, svou scé-

nickou malebností i svou formou, která výhodn pracuje

do rukou skladateli, skýtajíc mu hojn substrátu pro roz-

víjení melodického slohu.

Rozkošný uinil ^Popelkou* oproti své minulosti znaný
krok v ped, sblíživ se jejím librettem s náladovými strunami,

jichž rozchvvy nenalezly ped tím ozevu ve vnitru jeho

citu. Lyrika »Popelky« — pedevším píse >Mla jsem

matiku milovanou*, a celá scéna s holoubky — erpá
nejednou ze zbarvených lidov projev musy Smetanovy,

a zase na druhé stran nezape náklonnost skladatelovu

á ses premires amours. Tak duetto s princem je ohlasem

melodiky Gounodovy a pkná místa konversaního slohu

vysvdují, jak Rozkošnému pirostl k srdci Delibes, jímž

je ovlivena i jeho fantasie ve formách taneních. Eklektisnr

je vtištn tvrí povaze Rozkošného do té míry, že i v této

nejúspšnjší své opee nemohl skladatel zmoci se na um-
lecké dílo pro naši literaturu významu epochálního. Ale jako

práce effektní, nepíliš do hloubky jdoucí, ale solidní

v každém ohledu, jasná a pístupná i kruhm širším, jimž

pece neiní povážlivých koncessí, nevyboujíc z linií jisté

noblessy výrazu a nesestupujíc k trivialnosti, znamená pro

repertoire náš hranici, kamž až smí lehí opera jiti za

snahou po docílení populárnosti, aby neupadla v zavržitel-

nou jalovost operetty.

Provedení »Popelky« pkn nastudované od kapelníka

pana Angera pineslo skladateli pítomnému hojn poct.

O sólistech není mnoho co íci, ježto jim pipadají pouhé
episody krom titulní úlohy. Tato v podání sl. Kubátové

psobila pvabným zevnjškem i vskutku píjemným zpvem,
takže ddictví po sl. Lauschmannové a Panznerové v "Popelce
dobe bylo takto opateno. Rovnž pp. Kliment (Radoslav),

Pták (princ), Šír (pocestný) vstoupili šastn do úloh, které

ve dvojím pvodním obsazení mli v držb pp. ech a Heš,

Vávra a Soukup, Benoni a Stropnický, a dámy Fabiánová

a Hájková v podružných úložkách Popeliných sester har-

monicky docelovaly nynjší ensemble Rozkošného zpvohry,

jejíž uvedení na scénu kéž znamená poátek vtší pée
o naše skladatele za nové éry vru pramálo favorisované.

j. b.

S nadcházejícím letem dostavily se letos po starém zp-
sobu pohostinské hry v opee. Mezi takové, jež sám Sme-

tana jako kritik odsuzoval a ped nimi varoval, náležely ve-

ery vnované celkem planým pokusm bývalého lena
chorvatské opery záhebské pana Bohdana šl. Vulakovie.

Jeho Wolfram v »Tannháuseru« byl naprosto mlhavá, ne-

uritá postava. Hned na poprvé neukázal se nijak hlasem

a obzvláštním hudebním cítním pro mkkou melodiku

Wolframových zpv nadšeným pvcem. Pak zpíval tvrdší,

hutnjší partie Alfia v »Sedláku kavalíru« a Tonia v "Ko-

mediantech*, pi nichž rozvinul do drsných akcent plných

píkrostí na samý naturalismus hraniící zpsob zpvu a

zdál se dosíci oblasti, jemu od pírody a povahou nejspíše

piléhající. Pak ješt zpíval titulní úlohu v »Tellu« beze

všeho úspchu a v »Onginu«, kde vyznamenal se nejen od-

pornou lokajskou maskou a jí odpovídajícím nazíráním na

podstatu osobnosti Onginovy, nýbrž i naprosto nezáživným

a skresleným podáním pveckého partu. Rozhlašovalo se,

že jde o zkoušky k engažementu, ale od toho bohudík bylo

upuštno. Tím u nás pan Vulakovi nadobro je odbyt a

zstává jen otevenou otázka, pro ke tyem pohostinským

hrám vbec došlo, když po první seznamovací zkoušce mohlo

dirigujícímu kapelníku vysvitnouti poznání, že nejde tu o sílu,

která by mohla nkoho nahrazovat a která stejn ani ne-
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mla by míti pístupu. Slovanská vzájemnost nebude zajisté

rozhodovati v otázkách esthetických. Slovany rádi vítáme,

ale rádi bychom také vítali s nimi umlce, kteí do souboru

poznatk našich dovedou vnésti nové, obohacující pedstavy

a zkušenosti. Dokud tak nebude, pinášíme vlastn prázd-

nému heslu obti na svém esthetickém citu a na svých

penzích.

S jakými zcela jinými pocity naopak byli jsme svdky
pohostinských her své krajanky, jejíž umní kdysi nám cele

náleželo v ranném vítzném postupu k vysokým metám, ve-

er — jen tí — vnovaných paní Bert Foersterové-Laute-

rerové ! Z toho má naše scéna výborný umlecký zisk a

doporouelo by se, aby v podobn šastný závazek podailo

se Národnímu divadlu vejiti astji. Paní Foersterová zpí-

vala nejprve Taánu v nedávno nov nastudovaném »On-
ginu«, pak na míst ohlášené Eviky v »Mistrech pvcích
norimberských* Elsu z »Lohengrina« a titulní úlohu Bize-

tovy »Carmeny«. Umlkyn je podnes neobyejným p-
vabem se skvjící zjev umlecký, jenž v rozsah své suverénn
ovládané íše pojímá svtlé postavy plné nhy a nadpozem-
ského kouzla i sentimentalitu a díví oddanost románových
hrdinek i vzkypní animálních vášní úskoné a svdné ženy.

Jen ti ukázky mohly nám znova dokumentovati, jaké umní
dobrovoln postoupeno tu cizin k její ozdob — zjev u nás

od nepamti neídký a v posledních letech i dnech zase

rozhojnlý a hrozící. Výbornost jejich je nepopiratelná a

ani indisposice druhého veera nedovedla zjednati si vlivu na
krásu a ryzost i hloubku uchvacujícího výkonu. Vše v pe-

livém souladu, s umleckým taktem a bez újmy na životné

pravd vystupovalo ped nás ve svrchovan ladných útvarech

melodické frase, jasné a syté rythmiky a vbec ve výbor-

ném hudebním výkonu. Z pohostinských her paní Foerste-

rové-Lautererové dvojí zisk vyplynul : všeobecný, že umní
hostovo tak skvlým zpsobem dostalo se k slovu, a zvláštní,

že snad ulomí se jimi další tíska z nehybné malomyšlen-

kovitosti našeho obecenstva, jemuž poskytlo se tím mítko
k posouzení jiných výkon, a domácích, a cizích.

Po »Popelce« nastudován nejprve s p. Vulakoviem a

pak s p. Benonim v titulní roli Rossiniv »Vilém Tell«.

Obojí pedstavení bylo jedním ze zdailých pokus p. chefa

opery Kovaovice o hlubší proniknutí do díla, které nejen

svým historickým postavením nýbrž i váhou svého umle-
ckého významu zasluhuje pelivého studia po stránce hu-

dební. Po delší dob opt podailo se mu sliti celý proud

melosu díla hudebního v jeden proud, který má oste vy-

hranný a význaný dramatický spád, kdežto ješt nové na-

studování »Ongina« a »Pikové dámy« nemlo tch tžko
postrádaných kvalit.

Hostem v »Tellu« byl Gemmy sl. Drozenové, žaky díve
paní Paršové-Zikešové a nyní pí. Petzoldové-Sittové. Pí-
jemný a silný, ve výškách lehce se rozvíjející hlas pvkyn
zvoní plným zvukem sice práv jen v tch vysokých hlaso-

vých polohách a asem teprve pibude i síly a vydatnosti

nižším, dnes ješt pln nerozvinutým.

Z domácího obsazení nejvýše stál pan Benoni jako Tell.

Jemu dkujeme za záchranu pedstavy o rekovném muži,

která do neznatelných rys rozbedla se v rukou p. Vulako-

vie; mohl míti po »nijakém« výkonu svého pedchdce
lehkou práci, ale neuinil si ji lehkou : vynaložil naopak

všechnu svou pveckou dovednost a celý objem svého sym-

patického hlasu a výsledek nemohl býti jiný než vítzství

úplné. Pan Figar v úloze Arnolda zhostil se náhle nepruž-

nosti svého tónu a jak píznivé disposici tak vybranému

zpsobu tvoení tónu a péí o jasnou vokalisaci je zaváván

za úspch. Slena Bobková jako Mathilda mla jisté po-

tíže s koloraturami, a krásný její hlas v podaených pkn
znl

;
celým zjevem však neodpovídá její podání požadavkm

dramatickým a vbec pedpokladm role. Pan Orzelski

v úloze rybáe dokumentoval znovu svoji nevyškolenost

pveckou, která nerozeznává mezi vkusem a nevkusem ; nežli

bude moci býti platnou silou v našem repertoiru zpvoher-

ním, budou musit nastati mnohé zmny u nho: dokladem

je jeho paštikáský Lenský. Znamenitým Gesslerem byl

optn pan Kliment a Rudolf p. Króssingv je sice postranní,

ale ihned k sob maskou upoutávající postava. Pro Leut-

holda ml by p. Sír nalézti trochu pravdpodobnji udýchaný

tón pi vstupu jeho na jevišt. Paní Klánová v Hedvice

podává jednu z tch etných svých úloh, jež neposkytují

sice píležitosti, aby na pvce upozornily a je do popedí
stavly, ale které podstatným zpsobem zlaují celek v sou-

zvuné akkordy. Melchthal p. Polákv má do velebnosti

staecké daleko
;
bas, který zítra zpívá jako buffo, není stvoen

pi své všestrannosti horliv pstované vlastn k žádnému
oboru.

Výprava »Tella« hemží se nejrznjšími anachronismy,

jinak je dekorativní ást známa.

3. ervence pro pí. Salinou nastudovaná »Piková dáma*

objevila se poprvé se slenou Slavíkovou. Nebyla to žádoucí

pedstavitelka Elisy, ve výkonu jejím bylo znáti namnoze

nepochopení pro povahu role a pokud jde o pveckou

distinkci, nemohu ceniti výkon slenin píliš znan. Pekážela

mi nepipravenost nebo spíše snad pohodlnost v píprav,

jevící se v astých rozpacích a lapání po napovdovi, vedle

nejistých vstup a kolísavého, do pamti úpln nevštípeného

zpvu. Pi takové nehotovosti o dramatické jednot podání

a výrazu nemohlo býti nijak ei.
Spolu s p. Vulakoviem v »Tannháuseru« jako Alžbta

a pak ješt jako Aida zpívala po msíních pestávkách zase

slena Kacerovská. Pro tak málo hledá si správa opery

zejmého jejího nadání i nyní, když dávno již pešla lehká,

hlasu jejímu nijak nebezpená indisposice beze všech ná-

sledk pro jakost pveckého jejího výkonu, je hádankou.

Mezi pvci zaínajícími málo kdy lze nalézti tou mrou vy-

vinutého smyslu pro hudebn esthetickou stránku pveckého

výkonu jake práv u sleny Kacerovské. Stálým studiem

mže se sice tíbiti — a sebe delší styk s jevištm neuiní

potebu toho tíbení zbytenou — vkus a porozumní pv-
covo, ale hlavním momentem pec zstává veejný výkon

na jevišti, k nmuž málo kdy dochází u sle. Kacerovské.

Jedinou trvalou její rolí je vlastn Aida, v níž podává vždy

krásný, na tchto místech ped rokem již pln ocenný
výkon. Pro Alžbtu zvolila si pvkyn osobitý tón, plný

poesie a mkkých linií; je to nco jiného, nežli u nás bý-

valo se šablonou z nmeckých jeviš druhého ádu k nám
pinesenou. Jen tomu, kdo nemá smyslu pro nejjemnjší

nuance dramatického výrazu slovního a od dramatické akce

žádá bh ví jaké rozhazování rukama primadon italských

a velkých oper, uchází úpln soulad mezi Alžbtou pedstav

Wagnerových a Alžbtou naší, jež pravda nemá novosti

Markétek a Thusneld, ale za to jasnou zá poesie ženy a

svtice. Že silný dramatický sklon, který s nkterých stran

bylo se pokoušeno pvkyni upíratí, dovede se projeviti

v markantních konturách, toho dokladem bylo tetí djství

»Aidy«, v nmž vyzvdá se vlna na výši konfliktu dramati-
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ckého. Zdravý hlas, vydatný a ve sluch se mile vemlouvající

hrav zmohl tu i jinde celý orchestrový píboj zvukových

vln a pronikal nad ním jasným paprskem ranným, neroze-

chvlým a nerostíštným. Nedávno bylo zde postrádáno

vydatnosti nižších poloh hlasových v úloze Milady: as a

píroda pi nedobrovolné prázdni nutným a nepedstižitelným

vývinem již skoro úpln zkorrigovaly fysické ustrojení hla-

sových orgán na prospch pirozené volnosti a vydatnosti

i zrunosti nižších tón, takže nyní celá obsáhlá škála je

pvkyni úpln v pirozeném zvuku svém k disposici. Jest

nyní na správ opery, aby rozumným vedením podporovala

rst mnohých chvályhodných vlastností jejích, nejen studiem

rolí, nýbrž i píležitostí uplatniti výtžky pilné práce na je-

višti. Pro kontinuitu opery mla by uiniti vše potebné a

vystíci se i pro budoucnost náhlých zmn a povolávání

cizích pvc a pvky v okamžiku nouze, když z domácích

sil možno utvoiti spolehiivou zálohu pro okamžik odchodu

starých a starších sil, který díve i pozdji nastati musí.

Pi posledním pedstavení »Carmeny« poprvé zpíval

nový a dole na jihu slavený tenor p. Bochníek úlohu dona

José. Byla to první píležitost, kdy jsme jej slyšeli, a protože

pedem omlouván byl únavou, odpadá nám povinnost do-

týkati se pvecké stránky jeho výkonu. Hudebn však bude

teba založiti výkon pvcv daleko seriosnji a bezpenji
v rythmu i melodii. Na neposledním pak míst nutno žádati,

aby eský zpv srozumiteln znl nám s jevišt, bez synkop

syllabických. Srozumitelnost je nutným pedpokladem dra-

matického úinu a chvályhodná energie pana chefa opery

Kovaovice mla by se v tom smru dáti podobnými ne-

pístojnostmi, jako byla tato, podnítit k novému psobení
na úplnou srozumitelnost a tím dramatickou výraznost, h.

Zprávy spolkové.

jiudební pehled Prahy a venkova.

Zbirov. Spolený koncert spolk »Hlahol« (Zbirov),
Záboj« (Rokycany), »Ozvna« (Komárov), »Slavík« (Hoo-

vice) odbýván dne 29. ervna s velkolepým úspchem v sále

na Boku. Pokud mžeme se opírati o privátní zprávy pátel
našeho listu, tu úspchu nejvtšího docílil Rokycanský »Zá-
boj ' vedením svého znamenitého dirigenta Jos. Píseckého.
Wendlerova »Tetí kytice* provedena s bravurou a doznala
takového úspchu, že musila býti opakována. Za pelivé stu-

dium hlas sluší panu ed. Píseckému vzdáti plného uznání.
Tšíme se, že bude nám prbhem píští saisony dána pí-
ležitost z vlastního názoru o umlecké kvalifikaci Rokycan-
ského »Záboje« šíeji moci se rozepsati.

Zlín. Koncert tenáského spolku dne 13. ervence.
(Dirig. p. J. Limanovský.) Poad : Fibich : »Jarní romance*
pro smíšený sbor a sola s prvodem úplného orchestru.
Dvoák: Dvojzpv . 12 (soprán a tenor) ze ^Svatební ko-
šile« op. 69. Zpívá sL Fialová a p. Jiík:. Grieg: Suita »Peer
Gynt« pro velký orchestr. Smetana: »Ceská píse« pro smí-
šený sbor s prvodem úplného orchestru. Smetana : Zpv
»Voka« z opery ertova stna zpívá pan Dr. Dank s pr-
vodem piana. Dvoák: ^Slovanské tance«, ís. 7 pro velký
orchestr.

Turnov. Koncert Zpváckého spolku dne 25. ervna.
Dirigent Jos. Kuhn. Poad: Vendler: »Pod starým prapo-
rem*, smíš. sb. Bendi: Sólové písn s prv. klavíru (p. Jos.
Cee). Knittl: »Národní zpvy«. Zen. sb. s prv. houslí,

cella, klavíru a harmonia (unisono). Servais a Leonard

:

Brillantní duetto* pro housle a ello (pp. O. Gregora a
Jar. Haase. Bendi: > Svoji k svému*, muž. sb. Malát: "Ná-
rodní písn moravské« (smíš. sb.).

Jednota eskoslovanských editel kr, ka-

pelník, varhaník a majitel hudebních škol.

(Za redakci této rubriky odpovídá B. Kašpar.)

Návrh ádu pro podprný fond »J e d n o t y«.

1. Jmní Jednoty jest: a) základní, sestávající z m-
síních píspvk len skutených a b) výdejné, sestá-

vající ze všech ostatních píjm Jednoty, jako: zápisného
všech len, píspvk len zakládajících a pispívajících,

dar, vnování a pod.
2. Jmní základní slouží ku podpoe len skutených

ve stáí (tedy: pense), a sice tak, že žádá-li toho len po
svém 60. roku, vyplatí se mu piný" obnos splacených ms.
píspvk i s bonifikací (viz l. 5.)

3. Jmní výdejné slouží ku podpoe len skutených
v nemoci, bez zamstnání a na podporu k výchov sirotk
po lenech skutených i na pohebné lenm skuteným.
Podpory tyto udílí se v tom pomru, v jakém len povin-

nosti své k Jednot plnil.

4. Z jmní výdejného hradí se ovšem též celá režie.

5. Po odetení režie a ponechání pimené pokladní

hotovosti pidlí se zbytek úrok a ostatních píjm koncem
každého správního roku na bonifikace, polovinou jmní
základnímu a polovinou jmní výdejnému.

6. Kdyby podpora dle odst. 3. byla^ píliš^ nepatrnou,

lze po pání žadatele v pimených dávkách msíních pro-

pjiti i celou pohledávku z jmní základního, jako splatnou

pozdji, ale bezúionou zápjku.
7. Táž zápjka mže i pro jiný vážný dvod býti

poskytnuta.
8. Knihy pokladní musí být tak upraveny, aby pln

hovly tomuto ádu. Pi výroních zprávách rozesílá po-

kladník všem lenm výtahy z út.
9. Tento ád bu spolu se stanovami k úednímu

schválení pedložen a jim pipojen, ímž nabývá jistoty a

povahy stanov samých.
Tak schválen byl návrh tento (až na poslední dva odst.)

schzí výboru v Kolín a má být valné hromad pedložen.
Zde uvádíme jej proto, aby všickni lenové v dležité této

vci byli ádn informováni, aby mohli návrh posouditi a

pípadné námitky neb doplky nejdéle do konce ervence
jednateli oznámiti.

Návrh sestaven byl tak, aby co možno pi nejjedno-

dušším vedení knih a v souhlase se stanovami vklady i
lépe úspory, jimiž v pravd jsou naše msíní píspvky,
byly co nejlépe zajištny, aby zstaly plným vlastnictvím

vkladatele. — Podmínce v odst. 3., že podpory udílí se v po-

mru splnných povinností k Jednot, rozumno bu tak, že

kdo nedbale píspvky platil, neb vbec neplatil (i takových

»uvdomlých« len je, a málo, pece jen nkolik), obdrží

podporu jen v pomrné výši. Tedy, kdo vbec neplatil, ne-

dostane nieho, kdo z 10 let má 1 rok zaplacený, obdrží

Vio obyejné podpory a pod. To jest zajisté nejen úpln
spravedlivo, ale výbor doufá, že podmínka ta bude i povzbu-

zením k pesnému placení píspvk. — Tímto ádem od-

padne též nemilé a obyejn bezvýsledné upomínání a vy-

luování neplat. Jak kdo zaseje, bude žiti.

Možnost, vypjiti si bez úrok splacené píspvky,
nejen bude výhodou pro lenstvo, ale také povzbuzením
k ádnému placení.

Tolik nejnutnji k objasnní!

* *
*

Kolega S. (z Prahy) zaslal pro rubriku následujících

5 otázek k vzájemné výmn náhled

:

1. Patí editeli kru štola (t. j. plat za pohby, svatby,

výkropy a pod.) a jaká?
2. Kdo povinen ji platit, resp. vybírat?
3. Kdo povinen hlásit tyto výkony ed. kru ? A kdy ?

4. Smí cizí sbory (kroužky, kvartetta, spolky) na úkor
chrámového sboru a editele kru pod rouškou ochoty aneb
i za plat, proti vli editele kru s dovolením p. faráe neb
kaplana na kru neb dole pi obadu zpívati?

5. Jak a kde si stžovati a dornáhati se náhrady?
Kdybych i nebyl uvedl, že dopis je z Prahy, jest to ze

znní otázek hned patrno. Na zloády v nm uvedené a proti
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výslovným pedpism církevním trpné, má jediná Praha
patent. Na venku nco podobného nikdy se nedje. Jednota
naše obrátila se loni u vci této na místo nekompetentnjší,
k nejd. biskupm eskomoravským, i mžeme tedy zodpo-
vdti hned dané otázky zpsobem každou pochybu vylu-

ujícím.
1. O tom, že patí ed. kru štola, není pochybnosti.

0 výši rozhoduje zvyklost a pomry. Vždy jest to ale

úmluva mezi stranou a editelem.
2. Platí ji ten, kdo výkon objednal a vybírá pedevším

editel kru sám neb osoba j í m k tomu povená.
3. Výkon hlásí se již tím, když funkce se objednává,

ovšem v as, ped obadem.
4. Cizí pvci proti vli editele kru úinkovati nesmí,

a nikdo jiný nemže jim svolení dáti. Hudba a zpv chrá-

mový (obadní) ustanovením editele kru stává se nejen
povinností, ale i právem jeho.

5. Stížnosti proti nepovolaným pvcm djí se u úad
politických (policie v Praze), jinak u úad duchovních, nej-

prve ii farního, pak u diecésního.
lenm Jednoty informace ochotn udílí jednatel.

Produkce hudebních ústav.

Výroní produkce Pivodovy pvecké školy
v sále Mšanské besedydne 2. a 3. ervence 1902.

V referátu o operních produkcích školy Pivodovy, odbývaných
v divadelním sále Národního domu ve dnech 7. a 11. ervna
mli jsme již díve píležitost o významu a umlecké innosti
její dostaten promluviti. Zbývá nám ješt dodati, že u ve-

škerého souhrnu žactva jsme se opt se všemi im uvede-
nými pednostmi školy této shledali. Nemálo pi tom nás
však pekvapil neobyejn vysoký stupe hudebního, pro-

cítného pednesu, jenž nám jasný dkaz podával, jak

vážn škola tato chápe a zastává svj úkol výchovny
našich operních talent. Nynjší doba nepotebuje toliho

zpvák zdravými a vyškolenými hlasy nadaných, ale

1 jisté nutné kvantum umlecké intelligence majících. To
budiž heslem každého bedlivjšího uitele zpvu vedle
velenutných ješt požadavk umní zpvního, jako jsou
nenásilné tvoení tonu, jasná deklamace zpívaného slova,

istá intonace a j. Rovnž pední vlastností každoroních
produkcí Pivodovy školy jest s velmi jemným vkusem
a pedagogickou bystrostí vybraný program. Uitelstvo
ústavu pozná vždy s jistotou, k jakému druhu skladeb
se piklání hlas jejich svenc a dle toho vyvolí mu jeho
íslo. Žáci prvých dvou roník nevystupují samostatn,
nýbrž pouze ve sborech, kterých bylo hojn v prvý den pro-

dukce rozseto
;
teprve žáci roníku 3. a 4. jscu solisticky na

programu úastni.*) Prvý den seznámili jsme se. s dvma
výtenými interpretkami písové literatury : sle. Š m a 1 1 á-

kovou - Horskou (III. ro.), a Angrovou (IV. ro.).

Prvá ze sleen nás pekvapila v podání svém vyciselovanou
a plastickou melodickou frásí, vzornou deklamací a hloubkou
citu a pochopení. Ob skladby, které zapla, náleží mezi
pední skvosty písové literatury ; zvlášt však za pednesení
pekrásné Brahmsovy písn »0 vné lásce« se slen velmi
vdíme. Náklonnost této nadané a mladé umlkyn k ryze

umleckému repertoiru zcela jasn již nyní nám ukazuje pi
samém poátku její dráhy, v jakém oboru krásný hlas slenin
se uplatní ; dle práv poslechnutého jejího výkonu doufáme
pevn, že bude výtenou koncertní pvkyní, šíící mezi
publikem nejseriosnjší klasické skladby. Tšíme se upímn
na prvé setkání se se slenou na širší veejnosti pístupném
podiu, kde budeme míti daleko vtší píležitost její umní
zplna vytknouti a vymeziti. Druhá slena rovnž líbila se

nám pkným podáním Oriegova notturna »Na Monte Pincio«,

*) Mezi výtenými pedagogickými silami ústavu shledá-

váme odchovance zesnulého zakladatele školy této Pivody
slenu Janotovouapp. Vávru a Rychlíka. Mimo n
studuje ješt v posledním roníku operní repertoir s odcho-
vanci kapelník p. Adolf Piskáek. Prví ti výtení
uitelé psobí již dlouhá léta na ústavu a pomáhají nynjší
majetnici jeho, netei zesnulého Pivody, na bývalé výši

neustále udržovati tak rozsáhlou a velkou školu pveckou.
Sl. Janotová psobí na ústavu již 23 roky, p. Vávra 15 let

a p. Rychlík 10 let.

za nž podobn jako sl. Šmatláková sklízela boue potlesku
Z ostatních zák ústavu, kteí ješt tohoto dne debutovali
vytýkáme jako velmi svdomité a pilné pvce dámy sic.

Švábovu, Gllichovu, Ratolístkovu, Suchou, Kíž-
kovu, Vávrovu, Koreffovu a Makešovu a pp. Can-
kova, Havlíka a Buinu. Jedin sle. Langova zdála
se nám níže státi než ostatní úinkující ; má píliš slabý hlas
a podání její nestaí, tak že doporuovali bychom jí skoro
nižší roník ústavu, než jaký na programu byl udán, k lep-

šímu se vyvinutí. — Program druhého dne byl velmi pkný
a pestrý. Na poátku pedneseno vkusn krásné kvartetto
z ajkovského »Ongina« tymi dámami. Tyto všechny
dámy vystoupily potom ješt samostatn a podaly nám pi
tom dkaz, že každá z nich jest již velmi vysplou zpvakou.
Tak sl. Firkušná debutovala písní Neddy z »Komediant«,
v níž se dobe uplatnil její sladký a pes to silný soprán,
sl. z Koschin intelligentním a oduševnlým pednesem
arie Dalily a podobn i sl. Zeidlerová, jejíž píjemný hlas
zdál se nám ponkud stísnn zníti ; mimo to byli bychom
slen tou raou, aby ponkud volnji tóny tvoila. V sle.
Bindrové shledali jsme altistku velmi zvuného, plného a

sytého hlasu, jež dovede vedle jadrných, hlubokých tón,
které jí ješt prbhem dalších pilných studií sesílí, i nejvyšší
oblasti svého hlasu obratn užívati. Vedle tchto dam upo-
zorovaly na sebe velmi lahodnými hlásky ješt sleny
Dvoáková (vydatný mezzosoprán), Forstová (mnoho-
slibná koloraturka), Souková (pkný, jasný soprán a pednes
velmi intelligentní), Procházková (roztomilý hlas, jenž
jest hlavn ve výšce vydatný) a Daffnerová. Mladistvá
soubretta sl. Holovská zpívá netoliko delikátn, ale i velmi
ipern a s jistotou si na podiu vede, ímž dává v sob
tušiti znaný talent herecký. Velmi silným a mohutným so-

pránem vládne sl. Kabel áová, která nám ukázku svého
umní pedvedla v krásném zpvu Krasavy ze Smetanovy
»Libuše«. Tento den vyslechli jsme rovnž ti nadané te-

noristy školy této pp. Hbitského, Havlíka a Exnera.
Poslednímu pánovi odporuovali bychom jen ješt drazn,
aby se hojn cviil ve tvoení lehkého tónu ve výšce. Obor
basový zastupoval jediný p. Ur siny, jenž ústav již absol-

voval a nyní jako host pouze vystoupil. Vyniká krásným,
objemným hlasem, jeho pednes jest vždy velrni tempera-
mentní a intelligentní.

Hudba církevní.

Roudnice. Památka ptadvacetiletého trvání gymnasia
roudnického oslavena bude v sobotu dne 12. ervence
o 10. hod. dopol. slavnými bohoslužbami ve zdejším pro-
boštském chrámu Pán. Provedena bude »Missa Jubilaei«
pro smíšené hlasy s prvodem varhan a ty lesních roh
od Ed. Treglera. Skladatel, jeden z nejpednjších virtuos
na královském nástroji, pevzal sám prvod varhanový,
kdežto party cornové provedou osvdení umlci a lenové
král. zemského divadla pp. B. Pastor, A. Burget, J. Kleteka
a J. Aupka. Za graduale zapje smíš. sbor > Domine prae-
venisti eum« od Ant. Fórstra, za offertorium »Desiderium
animae eius« od Koenena a Horníkovo osmihlasé Pange
ligua z D-dur, vesms á capella ; konen »Te Deum« od
Fr. Hrušky s prvodem varhan. — Pi zádušních bohosluž-
bách, které budou celebrovány v pondlí dne 14. ervence
o 10. hod. dopol., provedeno bude Hallerovo Requiem pro
smíš. sbor s prvodem varhan a po ukonení obadu žalm
L. Spohra »Blaze tm, kdož v Pánu« pro sólový kvartett a
smíšený sbor á capelh. Ve sboru pi obou píležitostech
bude úinkovati dámský sbor a sbor pp. abiturient ízením
p. prof. Ed. Svta.

poátky. Dne 29. ervna provedeny byly v dkanském
chrámu Pán sesíleným sborem chrámovým skladby V. Fialy

(ed. kru v Praze) : Mše — Sc. Venceslai — pro smíšený
sbor s prvodem varhan. Graduale z D-dur — Locus iste, pro
smíšený sbor á capella. Pange lingua z A-dur unisono,
s prvodem varhan. Varhany : pan V. ech, u. mšf. školy.

Dirigent: Jan Volk, id. kru.

* *
*
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Biskupská konsisto v Hradci Králové vyslovila po-
chvalným dekretem našemu milému spolupracovníku panu
Boh. Kašparovi zasloužené uznaní a dík za zdailé
uspoádání exercicií cyrillských a za úspšné pstování pesné
hudby církevní.

Rzné zprávy.

* Správní výbor Družstva Národního divadla
podal nový doklad svého nezištného vlasteneckého smýšlení.

Ve verejší schzi usnesl se navrhnouti mimoádné valné
hromad, jež svolána bude na den 22. ervence, aby na stavbu
Národního divadla brnnského povolila dar 20.000 korun.

* Josef Suk zamýšlený cyklus klavírních skladeb

»J.ro« rozšiuje na tyi díly, jež budou pojmenovány dle

roních poasí. Do konce prázdnin bude mimo to hotov
s fantasií pro housle s prvodem orchestru, již Karel
Hoffmanu poprvé bude hráti v Lipsku pod ízením Nedba-
lovým, neupraví-li se do tch dob v existenci své nyní
ohrožené filharmonické koncerty pražské.

* Arthur Nikisch stal se nyní úplným hudebním
papežem v Lipsku. Zásluhy, jež si jako geniální dirigent

zjednal o povznešení koncert »Gewandhausu« po Reinek-
keovi, uinily ho nástupcem tohoto pedagoga i ve funkci
studijního editele konservatoe lipské, jež krokem tímto
nemálo získává na svtové své povsti. Proslýchá se, že
Nikisch rozdlí konservato na šest odbor, jimž v ele
budou stáli zvláštní pednostové a že zavede ve vyuování
trojtídní soustavu. Nemže býti nevzpomenuto, jak úžasnou
ilost rozvinuje tento vynikající umlec ídící krom svých 22
koncert lipských ješt 11 filharmonických v Berlín, 8
v Hamburku, 4 v Hannoveru a krom toho v saison i mimo
ni podnikající cesty jako dirigent po Nmecku, Francii,

Anglii, Rusku a nad to ješt i komorních produkcí ve svém
psobišti se úastující jako pianista.

* V Lipsku zemel hudební spisovatel Hans Merian,
o jehož illustrovaných djinách hudby loni vydaných pinesl
list náš úvahu v . 15 letošního roníku.

* Princ-vlada bavorský Luitpold vnoval za své ná-
vštvy v Norimberce u píležitosti padesátiletého jubilea

tamního musea germánského tomuto vzácný dar: pvodní
rukopis partitury Wagnerových »Mistr pvc norimberských«.

* V Drážanech s estným úspchem prošla opera
>Rbezahl« od dra A. Stelznera, v níž skladatel poprvé
prakticky použil vynalezené jím nástroje violottu a cellone,

tvoící ve smycovém kvartettu pechod od houslí k viole,

pokud se týe od violy k violoncellu.
* Klingerv »Beethoven« vejde za obnos 250.000 marek

v majetek msta Lipska. ást kupní ceny je již kryta hoto-
vostí, ostatek sehnán bude sbírkami.

* Humperdinckova nová opera »Dornroschen« je již

ukonena a dojde v této saison prvního provedení na
jevišti mstského divadla ve Frankfurt n. M.

* Štuttgartská opera vyjela si s celým apparátem na
pohostinské hry do Lipska a do Berlína. V Lipsku zastínila

na dobro tamní mstské divadlo a v Berlín, kde vystupo-
vala v nové král. opee (v Krollov divadle) stržila zasloužené
úspchy, jmenovit co znamenitého hudebního podání se
týe, o nž má pední zásluhu kapelník Karel Pohlig. Její

zásluhou seznámilo se berlínské obecenstvo s Weingartnero-
vým »Orestem« a Weisovým »Polským židem*.

* Mezi novinkami vídeské dvorské opery jmenují se
krom Goldmarkoya »G6tz von Berlichingen« Dvoá-
kova »Rusalka«, Cajkovského »Piková dáma« a
Wolfv »Coiregidor«.

* V berlínské opee vypravena byla za rok 1Q01 jen
jediná operní a jediná operettní novinka: Saint-Sansovi
»Samson a Dalila* a Lecocquova »Mam'sell Angot«. Národní
divadlo naše mže se odvolati na známé písloví o vše-
obecném neštstí ... V píští saison vypraveny budou

:

>Feuersnoth« od R. Strausse, »Pfeifertag« od Schil-
lingsa, »Louise« od Charpentiera, »Manon« a »Navar-
raise« od Masseneta, »Carillon« od Uricha a »Ifigenie

v Aulid* od Glucka ve Wagnerové spracování. Nmecké
operní plodnosti tento výbr nevydává nejlepší vysvdení.

Pítelkyn našeho asopisu, zabývající se pro krato-

chvíli grafologickými problémy, sl. M. S., obmyslila nás
touto dojista zajímavou analysou rukopisu Karla Buriana:
Karel Burian je vášnivým, ale dává se rozumem ovládat.

Statenosti nemá nazbyt,*) ale za to je v nejvyšší míe
intelligentním. Celkem je uzavený, nkdy upímný; vy-

žaduje-li to jeho prospch neprozradí své pravé smýšlení.

Je ideální, dmyslný, bystrý, pirozený a skromný; je vrto-

šivý, tkavý, reservovaný a velmi chytrý. Má duševní samo-
statnost a rád kritisuje.

* V úterý dne 1. ervence zemel po delší nemoci na-
djný mladý skladatel ze školy Dvoákovy Bedich Bohatá,
letošní absolvent konservatoe na kontrabas a komposiní
školy v mladistvém vku. Neúprosná smrt vyrvala píliš
záhy nadjný talent z mnohoslibné umlecké dráhy. M)
dnes pedstaviti se ve velkém sále Rudolfina jako skladatel

tymi skladbami orchestrálními, o nichž v minulém ísle
pinesli jsme pojednání.

* Pedasný ponkud návrh octl se v brnnských
»Lid. novinách«. Pan J. N. Paleška volá v nm po nutném
a nevyhnutelném ist hudebním asopise morav-
ském — patrn, aby se tak vyplnila ona »citelná mezera*
v eském asopisectvu. Vc sama o sob je ovšem pkná,
vyžaduje pozornosti a stane se asi nutnou — ale nyní, kdy
nemže se v Brn ješt udržet nenákladná jednoduchá revue
literární — mže to finann slabé Brno odkojit odborný
asopis hudební? Rozhodn však páli bychom novému
podniku hojn platících abonent a — dlouhého trvání.

—b—
* »Z toho seznamu se na ukázku nezasílá a budou

objednávky pouze dobírkou nebo proti zasláni obnosu
expedovány. Uvedené jsou ceny co nejlevnji a nemohu
srážku povolit í. Zde uvedené hudebniny jsou vesms když
né jinak eeno v dobrém stav«. Takovou vzornou eštinu
teme v oznamovateli hudebního antikvariátu S. G. Porgesa
v Praze, v Panské ulici, vedle jiných nestvr á la Kde
domov muj« a »Ach není tu neí« atd. »Antikvariatní«

ceny jsou tu po vtšin jen fingovány tím, že krámská cena
íšské marky vycenna je v závorce dle kursu, a »snížená«
notována se srážkou provise v každém jiném závod ob-
vyklé. Ale zastaralá zvyklost našeho obecenstva, domníva-
jícího se, že v nmeckých závodech lze koupi hudebnin
poíditi lacinji, než v eských, vhání kupující do obchod
pes neustálá dtklivá upozorování a varování. Jak by se
zachovalo asi nmecké obecenstvo, kdyby mu zboží bylo
nabízeno tak znešvaenou mateštinou?

*) Zkušenosti posledních let dostávají se do kížku
s vymožeností grafologie. Zajisté, kdo s takovým úspchem
vede tažení proti nkolika divadlm, 1c nimž je smlouvou
vázán, má srdnatosti víc než dost.
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J. BOLEŠKA:

Deset let »eského kvartetta«.

Vzpomínky na zažité i doslechnuté píhody.

(Pokraování.)

Bývá úkazem pravidelným v rozvíjejícím se ruchu

hudebním uritého msta, že s dosažením dstojného

útulku pro pstní umní dostavuje se do nho samého

nový duch. Tato zkušenost i na »Jednot pro komorní

hudbu* že byla uinna otevením Rudolfina, není

nesnadno dokázati ; teba ovšem i jiné rozhodné mo-

menty tu spolupsobily nepopirateln.

V nových místnostech, co do veliké prostornosti

prve v Praze nadobro nezvyklých, okázaly se zpsobem
nepochybným vady dosavadního zízení umleckého

píliš ješt pizpsobovaného malomstským pomrm,
za nichž dležitý spolek byl založen, zízení to, jež

bez ohledu na pokroky doby bylo s neprospšným

konservatismem udržováno, pokud jen bylo možno,

v pvodním svém stavu. Po stránce akustiky nad jiné

kritické psobišt od pípadu ke pípadu jasnji dávalo

cítit potebu, aby stálé sdružení umlc zcela rovno-

cenných propjovalo produkcím komorním vskutku

povznešené distinkce. Tomuto požadavku vyhovováno

bylo jen v pípadech zcela mimoádných, kdy roz-

poty spolkové dovolovaly utéci se o pomoc do

ciziny. Nebo existovalo sice v Praze jakési stálé

kvartetto, ale ne takové, které by v komorní he bylo

vidlo ne-li životní úkol, tedy aspo závažný kus

programu své innosti. tyi hrái scházeli se k po-

spolité psobnosti teprve vždy na pípadné zavolání

spolku a jich nestejnost vyplývala již z rznosti um-
leckého urení primaria a jeho piadnc. Tito vyhle-

dáni byli z ad orchestrových hudebník, jako výborn
osvdených ve svém ovzduší, tak mén zpsobilých,

aby byli vytrženi z anonymity a postaveni pod ostrá

pozorovací skla, jaká práv na individuální výkon

pikládati jest v oblasti jemného genru komorní hudby.

Dnešní generace s lehkou myslí pokrí rameny

nad výkonem tch sil, které v sedmdesátých a osm-

desátých
k
létech mly péi o hudební život pražský

jako inní jeho spolutvrci. Kdo však pováží, kolik

idealismu bylo teba pedpokládati u každého úastníka

v pomrech, v nichž honorá umlecký za výkon ani

z daleka nestail nahraditi mu promeškáním asu na

pípravu obtovaného ušlý výdlek, aspo pibližn

ocení, v jaké situaci mimo nadání »Jednota pro ko-

morní hudbu « se ocitla r. 1887, kdy inný její len

a obtavý primarius Antonín Bennewitz odložil smyec
ze své ruky. Hudební Praze ubyl tím houslista, jemuž

i v pokroilém vku co do vášnivé ohnivosti málo

bylo rovných, jen proto, aby jí v míe nezkrácené

mohl býti zachován pedagog oproti skutené zásluze

málo dosud cenný. Dležité reformy, jež na naší

konservatoi se chystaly, tlaily editele jejího z veej-

nosti do školní sín. Prvním krokem v tom smru
bylo rozšíení školy houslové o novou sílu uitelskou,

k níž povolán byl žák Bennewitzv Ferdinand Lachner,

a nebylo nic pirozenjšího, nežli že »Jednota « po-

mohla si pi první píležitosti z rozpak tím, že na

místo od editele opuštné dosadila pidleného mu
professora. Jinak se na dosavadní konstellaci nic ne-

zmnilo, a bylo tudíž daným pomrm teba mocnj-

šího nárazu, aby v komorní reprodukci mohlo býti

ei o njaké skutené reform. A reforma tato v brzku

stala se skutkem ne jediným obratem, ale ponenáhlu,

a ne s hora, jak bylo ekáno, nýbrž ze zpod a.

K zmínným reformám, jež na konservatoi dle

uritého plánu postupn poaly být zavádny školním

rokem 1888—89, .uskutenila se jedna beze všeho

úmyslu. Pivodna byla ne zmnou systému, ale zmnou
jediné osoby. Po prof. Hegenbartovi, r. 1888 zemelém,

obsazena byla stolice violoncella na ústav umlcem,

o jehož existenci u nás mli vdomost pouze pamt-

níci let sedmdesátých. Dne 6. ledna 1889 v populárním

koncert »Umlecké Besedy « paradovalo poprvé jméno

jeho na programu vedle slavného polského pianisty

I. J. Paderewského. S virtuosem tímto spojil se k ped-

nesu Beethovenovy violoncellové sonáty z A-dur

Hanuš Wihan, o nmž » uvedení « z péra prof.

K. Knittla sprostedkovalo obecenstvu známost stru-

ných biografických dat.*) Z nich bylo možno vyisti,

že Wihan krom studií u svého pedchdce v úad
uitelském nevzdlával se dále, le bohatými zkuše-

*) Omylem tehdy uvedeno, že Wihan je rodákem

nymburským. V Nymburce sice bydlili Wihanovi sourozenci,

ale rodištm jeho je Police u Broumova, kde spatil svtlo

svta r. 1S55.
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nostmi a umleckými styky v cizin. Pišelf r. 1873

jako professor na solnohradské Mozarteum a odtud

k známému mecenáši baronu Derviesovi do Nizzy

a do Lugana. Tento ruský aristokrat, jak se zdá, byl

posledním mohykánem hudebního nadšení dob patriar-

chálních. Zní nám dnes jako bájka fakt, že na aro-

krásném jihu pro prostý osobní požitek udržoval si

vlastní orchestr a sbor. Pírodní krása místa a ideální,

od všech všedních ohled osvobozené postavení lákalo

do jeho družiny umlce nejpednjší. (Z eských

hudebník m. j. psobili v jeho okolí též Karel Bendi

a potomní dlouholetý sbormistr Národního divadla

August Vyskoil. Že Dervies za tch okolností byl

upozorován též na zjevy eské hudby, rozumí se

samo sebou ; i Antonín Dvoák prokázal mu est, že

zvnil jeho jméno jako dedikáta na partitue svých

tí »Slovanských rhapsodií«.) Je zajímavo, jak mnozí

umlci z tohoto mezinárodn zkostkovaného ensembl

teprve po letech upozorovali na se širší svt. Tak

na p. koncertní mistr, Belgian César Thomson, jehož

fenomenální technika a nevyrovnatelná interpretace

Paganiniových skladeb v letech devadesátých uvádly

hudební Evropu v opravdový úžas. Ped jinými pi-

pravoval Wihanovi skutený profit umlecký Karl

Muller-Berghaus, jenž se temi bratry svými sdružil se

prvotn v t. zv. » mladší « kvartett Múllerv, ale pozdji

šel za svým pudem dirigentským, který mu práv dal

na as stanouti v Nizze. Ohe, železný rythmus,

nevšední znalost koloristické potence orchestrové, jež

nejlépe jeví se v jeho podnicích instrumentálních (na

p. v úprav Beethovenova kvartetta z Cis-moll a

v orchestraci druhé Lisztovy » Uherské rhapsodie«, jež

i vlastní skladatelovu vytlaila z obhu) a sbhlost

v literatue jak klassické, tak moderní, byly Mllerovy

vlastnosti, jimiž souhudoucím s ním mladým umlcm
pipravoval úinnou výchovnou školu.

Delší pobyt v Berlín, funkce komorního virtuosa

u knížete sonderhúzského v letech 1878-—80 postavily

Wihana do stedu hudebního ruchu nmeckého. Ale

nejvtším požehnáním jeho umlecké karriee bylo

osmileté lenství ve dvorní kapele mnichovské (1880

až 1888), kde stálý styk s umlcem tak vynikajícím,

jakým byl pední apoštol Wagnerových zásad dvorní

kapelník Hermann Levi (f 1900) a se všemi tmi n-
meckými pedáky hudebními, kteí si v bavorské re-

sidenci podávali dvée za vlády umní milovného krále

Ludvíka II., vypstily ve Wihanovi nejjemnjší smysl

pro hudební reprodukci, jakého nikdy by se nebyl

dopracoval, kdyby býval byl nevzdálil se v as pro

umlecký vývoj nejdležitjší úzkých pomr pražských.

V Mnichov Wihan jako sólový violoncellista byl

lenem stálého smycového kvartetta, které složilo se

z pedních len král. kapely. V ele téhož stál kon-

certní mistr Benno Walter, jenž smrtí svou roku 1901

uprázdnil toto vynikající místo našemu krajanu Miro-

slavu Weberovi. tyi vybraní komorní virtuosové

tvoili ovšem umleckou spolenost, jež nejen ve svém

psobišti mla nezvratnou veejnou posici, ale jíž i do

kruh nejvyšších byly dvée dokoán oteveny. Staí

tu podotknouti, že Walterovo kvartetto m. j. bylo ob-

líbeným hostem u krále Ludvíka H. a ponvadž mni-

chovský orchestr tvoil drahnou dobu kmen bayreuth-

ského, udržovalo ilé spojení i s Wagnerovým Wahn-

friedem. Že spoleenská a umlecká aristokracie šla za

nejvyššími píklady a chovala je v nemalé vážnosti,

rozumí se samo sebou.

Leckdo se asi podiví, jak umlec-našinec z klid-

ného ústedí takového mže se vytrhnouti a zamniti

postavení za skrovnjší, jež se mu namane v jeho

vlasti? Jeví se v tom rys národní naší povahy, že pes

vyhlídky na neutšená sklamání a na tžké boje, práv

výkvt umlectva našeho znovu a znovu usiluje uchy-

titi se na rodné pd, a snad také kus pírodního zá-

kona, že gravituje lovk psobiti v pomrech, do nichž

náhoda postavila jeho kolébku.

Ústedí, v nmž bylo mu psobiti nyní, po patnácti-

leté absenci z vlasti, nemohlo nevyvolati ve Wihanovi

již po prvním zbžném rozhledu pocit nemalého schla-

zení. Ne snad v konservatoi, kde ada nadjných ta-

lent skytala mu jako pedagogu záruky úspchu. Ale

Wihan píliš úzce srostl s reproduktivním umním,

a byl také píliš ješt mlád, aby zmnou psobišt

byla mohla po této stránce innost jeho doznati do-

brovolného nebo nuceného obmezení. Vázanost na

Prahu nebyla nijak na újmu jeho stykm s cizinou,

která i potom dost asto zvala ho na umlecké vy-

jíždky. Co však to znamenalo, když v nejbližším okolí

jeho chybl a musil teprve dalekosáhlým zpsobem

být upravován modus vivendi pro umlce takového

rozhledu a takových, na naše pomry nezvykle vysokých

aspirací

!

Speciáln v oboru komorní hudby pivezl si Wihan

z ciziny zvýšenou citlivost a pevný názor o tlumoení

literatury na podklad tradic autoritativn ovených.

V obém ohledu eské hudební kruhy nebyly nijak

pipraveny na jeho píchod. Vystoupení v populárním

koncert — jež ostatn nebylo jeho prvním v Praze

vbec, ponvadž pedcházelo mu málo povšimnuté,

officialní pedstavení se v utrakvistickém koncert kon-

servatoe dne 4. prosince 1888, pro nž Wihan vyvolil

Volkmannv koncert a jež vymohlo mu nepodmínné

uznání ajkovského, náhodou tehdy v Praze pítomného

za píinou píprav k premiée »Ongina« — zname-

nalo uvedení se Wihanovo do eské veejnosti a zvlášt
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do »Umlecké Besedy «. V tomto spolku pod záštitou

Wihanovou zaínal se probouzeti ilý vnitní život.

Vzpomenouti tu jen dlužno Beethovenova veírku (se

septuorem jako hlavním íslem), jenž pijat byl od

lenstva s takým nadšením a tak etnou úastí, že musil

v krátké dob dojiti opakování. Ve své horlivosti

chtl Wihan sjednotiti v hudebním odboru » Umlecké

Besedy « k spolené innosti umlce z povolání a od-

kázati pátele umní, kteí tu vystupovali dosud inn,

na passivní stanovisko. Zde narazil na první pekážku . .

.

A nebyla to pekážka jediná. I mezi hudebníky

z povolání s ním psobivšími docházelo ke srážkám.

Wihan pedevším se zasazoval, aby z komorní repro-

dukce vyhoštny byly všechny rušivé nehotovosti a

hrubozrnosti, jež jsou na denním poádku jmenovit

U len slabji kvalifikovaných v orchestrální praxi,

kde však nevtírají se tak znateln vychovanému uchu

jako u prsvitného komorního pediva. V sanguinické

Ietoe své poínal si Wihan pi zkouškách asto jako

Rubinstein, jenž o sob pravil: » Ponvadž miluji vele

svou vc, bývám nkdy i hrubým.* Hudebníci, již

cítili, že možno profitovati z takové umlecké práce,

dali klidn pejiti pes sebe leckterému ostejšímu slovu

v horlivosti dobe mínné padlému. Vtšina jich však

nemla Wihana ráda. U nás jsou skutené i domnlé
autority píliš nedtklivý a proto je práv v umleckých

otázkách málo energicky potírána nemístná troufalost

a píliš mnoho trpno citelné prohešování se.

(Pokraování.)

HUGO R1EMANN

:

Petr Ilji ajkovskij.

Pednáška k zahájení slavnosti ajkovského v Pyrmont
dne 28. ervna 1902.

Obrovité zjevy, jako Palestrina, Orlando Lasso,

Bach, Hándel, Beethoven, Wagner jsou schopny pe-

devším souasníky své naveskrz utlaiti. Ale prbh
nkolika desítiletí pece staí, aby obrácen byl zrak

na umlecké individuality, jež nepsobí tak pemocn
a ohromiv. Mezi hudebními umlci, kteí po Wagne-

rovi v silnjší míe vzbudili všeobecný zájem, jest

jedním z nejvznešenjších Petr ajkovskij. Mnohé
momenty spolupsobí, aby ajkovskému propjily

zvláštní reliéf a daly mu vyniknouti mezi souasníky

:

pedevším jeho lidsko - umlecká svéráznost vbec,

pak jeho vlastnost jako stoupence stále vtší pozor-

nost na se obracejícího a veliké nadje do budoucna

vzbuzujícího hudebního nadání slovanské racj, nejvíce

však zjevná snaha ajkovského, aby jako vynikající

stoupenec ruské hudby pece pemohl jednostranné

obmezení se na ráz specificky národní a byl

umlcem celému svtu pináležejícím. Že tato posléze

uvedená snaha korunována byla úspchem, dokazuje

tato slavnost, jež nebyla by možnou, kdyby umní
ruského mistra na nmecké pd nebylo zapu-

stilo pevné koeny. Právem ítáme my Nmci ajkov-

ského ke svým, pes jeho ruskou národnost a výchovu

a pes jeho upímné nadšení pro vlast.

Píznivá píhoda tomu chtla, že o lovku aj-

kovském vrný, pravý obraz životní pechází na pozdjší

svt. Jeho milovanému bratru M o d e s t u Iljii aj-

kovskému dkujeme za obsáhlý popis života našeho

mistra, dílo to, jež prostotou a vrností svých líení

tém ojedinlé postavení zaujímá v biografické literatue.

Beze všeho do krásna pibarvování a beze všeho tak

píliš snadno vplížívajícího se pehánní líí nám bratr

vývojný pochod lovka i umlce v ajkovském.

Není sice biografie tato ukonena, ale na ukon-

ení jsou brzké vyhlídky. Práv ona ást života uml-

cova však, jež spadá do doby, v níž jeho díla reprae-

sentují jeho vlastní bytost, as dtství a dozrávání

k umleckosti, je hotova ve svém od poátku do konce

poutavém líení a i v peklad lehce pístupna, i máme
píinu vysloviti za to spisovateli svj nejsrdenjší

dík. Druhá ást života mistrova odehrává se na

veliké veejnosti. Tato druhá ást mže však jen v ob-

mezené míe vylíena býti souasníkem a dokonce t-

lesným bratrem. Beze vší pochyby pinese nám druhý

díl biografie ješt mnohý cenný detail z obanského ži-

vota umlcova, mnohé významné pouení o vzniku,

dokonení a prvních osudech jednotlivých komposic,

mnohé dotud neznámé výroky umlcovy o jeho umní
a mnohý úsudek o souasných skladatelích, že i druhý

díl má pojištn nejživjší zájem. Ale opakuji : vstupem

umlce jako takového do velikého svta, poátkem ší-

ení se znalosti jeho dl, vstupuje úloha životo-

pisce do stadia zcela jiného významu, jeho práce pe-

stává klásti základ, býti smrodatnou a látku vyerpá-

vající a stává se pouze píspvkem, doplkem. Jsou-li

pro as mládí vzpomínky peživších píbuzných a pá-

tel, vbec osob, jež mly bližší vztahy k dorstajícímu

umlci, písemné záznamy všeho druhu, zvlášt však

také dopisy, hlavními doklady, z nichž podávají se jedno-

tlivé rysy pravdivého obrazu života, pro as vyzrálého

mistrovství umlcem vytvoená díla jsou vlastními

událostmi jeho života, doklady jeho umlecké existence,

momenty jeho jsoucnosti. Tyto cele a pln oceniti

není úlohou bratrovou, není ani úlohou souasnictva,

nýbrž úlohou djin umní. ást života umlcova re-

praesentovaná jeho umleckými výtvory, tedy ta ást,

jež jedin u velkého svta mže buditi zajímavost pro

as jeho klíení a vzrstu, není vázána na data oban-

ského života. Djiny ukazují píklady ve velkém potu
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že významní umlci povstali k plnému životu teprve

tehdy, když pozemská jsoucnost jich dávno již došla

svého konce. Poloviny století ml potebí Bach, víc

než plné století Beethoven, než jich díla cele a pln

mohla rozvinouti vliv na další vývoj umní ; ba snad

stojíme dnes ješt v zenithu životní psobnosti dl
obou tchto mistr.

Proto teprve píští as bude moci dospti k plné

zralosti úsudku o ajkovském a uriti djinný význam

jeho. Úkolem pítomnosti je ješt vyzkoušeti prová-

dním dl mistrových jich životní sílu a otevírati jich

obsah. Naše slavnost znamená proto píspvek ke

splnní estné povinnosti vi mistru v plné tvoivé

síle ze svta odešlého, jehož sláva je ve vzrstu, jehož

plné ocenní teprve se utváí ! Veliká ást dl Petra

ajkovského je aspo širokým vrstvám obecenstva

hudby milovného ješt úpln neznáma. Pi mnoho-

strannosti nárok, jež ukládají se repertoiru našich

velkých koncertních ústav, pirozen vždy jen zcela

ojedinlá provádní dl novjších skladatel jsou možná

a je to již zcela zvláštním píznivým pípadem, když

totéž dílo v témž mst v asové mezee nepíliš veliké

nkolikráte možno si poslechnouti. Jediný poslech

komplikovaného velikého díla neznamená ješt sku-

tenou známost s ním. Naší slavností poskytnutá pí-

ležitost vyslechnouti vtší výbr dl rzného druhu

téhož skladatele bez smíšení s dly jiných ve tech

velkých koncertech na as dvou dn stažených, liší se

od ojedinlých provedení ve smíšeném poadu asi tak,

jako delší intimnjší styk s lovkem od zbžného se

setkání s ním ve velké spolenosti. Provedení obou

tchto dn skýtají úastníkm slavnosti možnost seznati

umleckost ajkovského se všech stran a vyzkoušeti

jich výrazovou sílu a schopnost ke vzbuzení dojm.
Pamtihodná podvojná povaha, nápadná protiva,

mluví z ajkovského komposic, jaká v stejné míe ne-

mže konstatována býti u jiného skladatele, totiž na

jedné stran jeho výminená velost, jímavost a nžnost

a na druhé stran vášnivá boulivost, projevující se

v nevázaných výbuších síly. Nechybí-li pece stední

barvy mezi obma extrémy, padají pece oba extrémy

do oka, že pímou charakteristiku ajkovského indi-

viduality umlecké bych chtl spatovati v tom, že

tyto protivy proti sob nejsou úpln vyrovnány, nýbrž

stojí proti sob do jisté míry nesprostedkovány. Vy-

jáden lyrická povaha skladatelova, jeho citlivá, intimní

bytost, jeho záliba v jemném lánkování a graciosnosti,

proto jeho mistrovství v miniatue, projevuje se z dl
v našich koncertech k provedení urených zvlášt

v smycovém kvartetu op. 11, ve vtšin písní a kla-

vírních kus ale i chor hmyz z » Mandragory*, celá

opera »Jolanta« a i rozsáhlé partie stedních vt a

jednotlivé momenty v první vt symfonie z E-moll.

Druhou stránku jeho umleckosti ukazuje klavírní

koncert z B-moll, ouvertura »1812«, první a poslední

vta symfonie a »Korunovaní pochod«. Kdo ml
štstí znáti ajkovského osobn, nemže popíti, že

lovk v ajkovském zrcadlí se daleko spíše v mkce
lyrické stránce jeho umní a že vášnivé ze sebe vy-

boování až k divokosti a šílení znamená pímo
kontrastování s jeho vlastním »já«.

Líení charakteru Petra ajkovského doklady od

jeho bratra snesenými v nejznanjší míe takový vý-

klad pipouštjí nejen pro jeho dtství ale i pro as jeho

dozrávání k plné umleckosti. ajkovskij byl již jako

chlapec obrácen do sebe, zamýšliv, nžn citliv, lehce

urazitelný, ostýchav a nikdy úpln neodložil jakousi

nechu k veliké veejnosti. Když poprvé obdržel pí-

ležitost íditi veejn svá díla, v ase, kdy chlapec již

byl uzrál v muže, popadla ho na podiu taká závraf,

že vydán byl nebezpeí ztratiti vdomí. Ješt v po-

zdjších letech pipisoval si sám jakousi ostýchavost

ped lidmi. Ovšem zpravuje biografie také o jednotli-

vých pípadech vášnivých výbuch citu, které pak celé

jeho nitro k bezmrnému vzbouení se popudily, že

jeho píslušníci úzkostí a leknutím byli jati a výbuchu

šílenství se obávali. Tyto pípady jsou však tak oje-

dinlé, že nemohou v nich býti spatovány projevy

jeho vlastního naturellu, nýbrž pojímány býti jako

mimoádnými otesy zpsobené zvrácení se v jeho

opak. Pro projevy extravagantního rozvinutí sil o di-

voké boulivosti v jeho komposicích jako spolu-

vlivného initele jest pokládati silné psobení vliv

zevn na nho doléhavších.

Je pece skoro paradoxní a tém neuvitelno, že

tento citlivý, jemn ostrunný lovk ajkovskij, jak

dokládá jeho biografie, v ase poínající zralosti um-
lecké okazoval pímo antipathii vi komorní hudb,

jmenovit vi smycovému kvartettu a sluování klavíru

s nástroji smycovými, a že jeho ideálem od poátku

byl zvukov mocný a barvitostn bohatý poberliozský

a pomeyerbeerovský orchestr. První symfonie z O-moll

(op. 13. » Zimní sny«), jež zasluhuje více pozornosti,

než se jí dostává, okazuje v prvých tech svých vtách,

že pvodn cizím a dalekým bylo ajkovskému všechno

formování a pedlouhé rozpádání jeho idejí vrtošivým

pidržováním se volné figuraní formy. Teprve zá-

vrená vta této symfonie obrací se pekvapujícím

zpsobem v jinou manýru a zveliuje i orchestr pi-

bráním pozoun a tuby a rozmnožuje i bicí mechanism.

Patrn tu rozumové rozhodnutí hrálo úlohu vzhledem

k vývoji, jímž ovládání orchestru v nejnovjší dob
se bralo, jmenovit i pod rukama jeho ruských krajan

po Olinkovi. Jakkoli ajkovskij rozhodn vždy odmítal
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antiformální tendence t. zv. novotá : Balakireva, Dar-

gomyžského, Mussorgského, Borodina a Cuie, pokud

se týkalo ovládání orchestru a vývoje them, dal se

záhy na stejnou s nimi cestu.

Pln platné dkazy intimního utváení se skoro

ženské, díví ostýchavosti v povaze ajkovského uložil

jeho biograf v podrobném líení jeho dtských a ji-

nošských let. Tato vysvítá zejm z vroucího pomru
k jeho rodim, zvlášt k jeho matce a k jeho souro-

zencm, hlavn k jeho seste Alexande a k jeho

o 10 let pozdji narozeným bratrm-dvojatm Anatolu

a Modestu, pozdji z pomru k jeho pátelm. Budiž

píkladem uvedeno, že churavícímu svému píteli a žáku

Vladimíru Šilovskému r. 1869 v Sodech a ve Švýcarsku

a r. 1872 v Nizze po nkolik msíc byl vrným
opatrovatelem a že r. 1887 z dalekého Kavkazu spchal

k nemocenskému loži jiného pítele svého Kondratva
do Cách.

Rodina ajkovského vyšla ze staré, jak se v pravd
podobá, pvodn polské šlechty. O speciálním nadání

k hudb rodinná tradice nezpravuje u žádného star-

šího lena. Naproti tomu pstní hudby, teba ne

z povolání, bylo bžným v rodin matin, rodin
Assierov, která z Francie vysthovala se v hrzyplném
ase velké revoluce. ajkovského otec byl jako d-
stojník v kadetním sboru vychován k hutnictví a stoupal

povlovn v karriee, až r. 1837 dosáhl postavení e-
ditele dol v Kamsko-Votkinsku v gubernii vjatské.

Petr Ilji ajkovskij se narodil dne 25. dubna 1840
a tam ve venkovské oddálenosti prožil svj chlapecký

vk. O njakém pstní hudby, jež by stálo za zmínku,

nebylo tu ei. Klavír byl sice v dom a matka spro-

stedkovala chlapci známost s klávesy, však bez váž-

njšího návodu. První vychovatelka dtí, jakási sl.

Drbachová z Montbéliardu u Belfortu, jíž ajkovskij

po celý život s dojemnou náklonností vzpomínal, ne-

byla muzikální; klavírní uitelka, jež pišla do domu,
když bylo Petrovi sedm let, byla, jak se zdá, zcela

neschopna, aby probudila talent chlapcv. ajkovskij sám
pozdji vzpomínal, že za první vlastní dojmy hudební

zavázán byl hracím hodinám, jež m. j. hrály nkolik kousk
z »Dona Juana«, které Petr pokoušel se penésti na

klavír.

R. 1848 vzdal se otec svého editelského místa

ve Votkinsku a vstoupil s hodností generalmajora do

výslužby. K tomu pohnuly jej nadje na skvlejší po-

dobné postavení v ele soukromých podnikatelstev,

které se však neuskutenily. Po roním zatímním po-

bytu v Moskv pijal opt nové místo editele v Al-

pajev, ímž rodina pesídlila se opt do pomr ven-

kovských. Však již r. 1850 matka odvezla hocha do

Petrohradu, kde týž vstoupil do právnické školy. Roku

1852 celá rodina ubydlila. se v Petrohrad, kde

otec umínil si žiti z výslužného a z úrok z naho-

spodaeného malého jmní. Pohíchu r. 1858 nevr-

nými páteli pipraven byl o své jmní a vstoupil

opt do státní služby v Petrohrad, který byl nyní

stálým sídlem rodiny. K veliké bolesti chlapcov vele

milovaná matka jeho zemela již r. 1854 na choleru.

(Pokraování.)

Zprávy spolkové.

Jednota eskoslovanských editel kúru, ka-

pelník, varhaník a majitel hudebních škol.

(Za redakci této rubriky odpovídá B. Kašpar.)

Hudební kapely a ád živnostenský.

Bylo astji v tomto listu stžováno si na to,

že povolení ke zízení hudebních kapel davá se lidem

k tomu naprosto nepovolaným, kteí na mnoze postrá-

dají jakéhokoliv odborného nebo všeobecného vzdlání.

Jest na bílém dni, že za takových okolností jest velmi

tžko získati hudebním kapelám náležité vážnosti, dnes

již nadobro ubité, a není divu, že obecenstvo považuje

hudebníky v kapele úinkující i s kapelníkem dohro-

mady za bytosti nižšího druhu a slova »muzikant«

jen s píhanou užívá. Sami musíme doznati, že rzné
ty venkovské, koující, cikánské, dámské a pod. kapely

nezasluhují nikterak žádného zastání a žádné ochrany,

ponvadž dobrému jménu hudebník opravdových jen

ostudu plodí a naší svatou povinností jest, kapely po-

dobného druhu považovati za rakovinu na tle hudeb-

ního umní a všemi možnými prostedky starati se

nákazu vyhladiti neb aspo obmeziti. Všechen dík za-

sluhují uvdomlá msta a korporace, že podávají

nám ruky pomocné obsazováním míst mstských neb

jiných kapelník odborn vzdlaných*) a dlužno oceniti

snahu, s jakou nám u vypleování plevele vstíc pi-

cházejí. Jest zde aspo dobrá vle, ale ta, jak mnohé
zkušenosti nás uí, ke zízení kapel slušných a k vy-

hubení šumaení naprosto nestaí.

Víme všichni pedobe, jak tžko zíditi jest i ve

vtším mst slušnou kapelu ; co boj, starostí, práce

ano i hmotných obtí podstoupiti musí vzdlaný ka-

pelník, nežli svj podnik ádn uskutení a kolik na-

djí ztroskotalo se a podnik vzalo za své po kratším

i delším trvání, aniž bylo vytknutého cíle dosaženo

!

Kdyby toho píinou byl snad pouhý nedostatek hudeb-

ník, byly by svízele zajisté pochopitelný a vlastn

pirozený ; u nás však, kde nadání hudební stotožuje

se s vývojem našeho národa, kde umní hudební jest

dnes již smrodatným pro národy jiné, i nejvzdlanjší,

kde v každé vesnici lidí hudebn nadaných jest hoj-

nost (každá tém vesnice má 1, 2 i více kapel), u nás

píiny obtíží existenních slušných kapel hledati dlužno

hlavn v nezdravých pomrech, a tyto zaviuje na

prvním míst ád živnostenský. Dle ádu živno-

stenského nenáleží hudební kapely ani mezi živnosti

*) Jen že bohužel mimo titul jiného kapelníku nedají,

zvlášt ne služného, jak zjistili jsme statisticky ; a proto lze jen

o mravní podpoe mluviti. Pozn. red.
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koncessované, ani emeslné, nýbrž mezi tak zvané živ-

nosti svobodné, v nichž hudební umní oznaeno
jest širokým, vše a nic obsahujícím pojmenováním

:

Musik-Unternehmungen.

Dsledek tohoto zaádní jest, že živnost kapel-

nickou smí provozovati každý (tedy i nehudebník)

bez jakéhokoliv prkazu zpsobilosti. Naíkati nad

nynjším ádem živnostenským nesmíme ; nebo j e n

my sami dosavadní svou neteností a ne-

porozumním otázky organisaní za-

vinili jsme, že v otázkách tak dležitých jako jest

zákonodárství, jednalo se posud o nás — bez nás.

Jak vznikají na venkov hudební kapely, jest nám
všem známo. Sejde se poet aspo 4 hudebník, kteí

pak hrají tam, kde se co vydlati dá. Se strany

obecenstva, místních korporací i úad jsou obyejn
podporováni v domnnce, že asem vyvine se z primi-

tivních zaátk hudba slušná, podpory zasluhující;

nadje tato však tém vždy zklame. Obyejn kapela

jen ponkud se zdokonalující se rozpadne v malé

ástky a lenové hudebníci nejsou vbec pro slušnou

kapelu získatelni z toho dvodu, že ve skupinách po

dvou, po tech (mnohdy jen harmonika a housle) da-

leko více si vydlají než by vyzískali jako lenové

kapely slušné a tudíž vtší poet len obsahující.

Korporace i úady rády podporují moráln podniky

hudební, ponvadž chtjí míti »za málo penz moc
muziky « ;

obyejn však dokají se toho, že za po-

mrn mnoho penz mají muziky málo a k tomu
ješt mizerné. Omlouvati leny kapely tím, že nejsou

honorováni za své funkce a pouze odkázáni na výtžek

her na mnoze velmi skrovný, jest nemístno, ponvadž
lenové kapel nejsou hudebníky z povolání a hudbou
zabývají se jen jako vedlejším zamstnáním, majíce

každý své zamstnání hlavní. Že hudba asto-

kráte svede hlavn lidi mladé, že každé jiné povolání

a hlavn studování se jim znechutí a oni pouze z lehko-

myslnosti upadnou v situaci, v níž hladem hynou, jest

pravda; možno-li však takové lidi bráti do ochrany,

když nemají pro povolání hudební dostateného vzd-
lání ?

Toto svádní mladých lidí, hlavn studujících, mlo
by býti vlastn dvodem, aby veejnost pelivji si

všímala organisace hudebních kapel a hudebního po-

volání vbec, zvlášt když tolik smutných doklad
pohotov. A z eho mají žiti opravdoví hudebníci z po-

volání, kteí pro svj stav na konservatoích dkladn
vzdláni byli, když stále okrádáni jsou o sousto chleba

kruhy nepovolanými ?

Kapely venkovské, resp. vesnické jsou podniky

ryze výdlkáské, pi nichž o njakých ušlechtilejších

intencích a hlavn o umní nemže býti ani ei.
Vlasy vstávají hrzou pi takových divoinách každému
lovku jen ponkud slušnjšímu ; venkovská mládež

však — se baví. Kolik demoralisace mají podobné
hudby na svdomí ? A nejen to. Všimnme si dobe
rubriky »ze soudní sín« v našich asopisech a shle-

dáme, že nemine tém dne, by dozvuky podobných
venkovských muzik neodehrávaly se v soudní síni.

Urážky na cti, krádeže, ublížení na tle, zabití i vraždy

jsou na denním poádku a jen podobné muziky dlužno

považovati za semeništ mravního bahna a kalu.

A úady ? Místo, aby se staraly o úpravu otázky hu-

debních kapel, poškozují na mnoze živnosti hostinské.

Pro ve slušných hostincích, kde podobné muziky
nejsou, o neplechách ani ei není ? Dkaz to, že jen

muziky na venkov zlo zavinují. Upravte otázku
hudebních kapel a tím okamžikem na-
stane hudebním kapelám vedle svého
povolání úkol dležitý, úkol vzdlá-
vací. Slušná hudba nikdy se nepropjí k výkonm
u hudeb šumaských obvyklým a dkazem toho jsou

výkony stávajících slušných hudebních kapel, pi nichž

se obecenstvo nejen ušlechtile baví, ale i vzdlává.

Bohu budiž žalováno, že snaha organisaní na-

šeho stavu nepotkává se posud se žádoucím úspchem
a hlavn u kapelník jest toho teba, ponvadž i le-

nové kapel poínají se organisovati a svolávají schze
proti nim, kapelníkm. Na ochranu se strany úad
spoléhati nemžeme, ponvadž jednání úad oproti

našemu stavu jest podivné. Každý jiný stav nalezne

u úad ochrany, když se mu dje kivda, jen náš

stav, jak z vlastní zkušenosti vím, nenajde ochrany

nikde a odkázán ve všem pouze na sebe. Má-li býti

náprava v otázce kapelnické zjednána, dlužno se pede-
vším o to postarati, by zákon živnostenský byl v náš

prospch zmnn, ehož docíliti nebylo by zajisté tak

nesnadno, vždy to nikoho nic nestojí. Budou-li dobe
informovány kruhy poslanecké o bdném našem po-

stavení, zajisté nám neuprou pomoci a úady pak

budou nuceny s námi rovnž tak poítati jako s každým
jiným stavem. Koním optným a dtklivým vyzváním

všech píslušník našeho stavu, kteí posud leny Jed-

noty nejsou, by se jimi co nejdíve stali. Jen mo-
hutným potem domžeme se uskutenní našich po-

žadavk a energickým zakroením ve vcech nás tís-

nících. Oceujme otázku organisaní zrovna tak, jak

to iní stavy jiné, a nezstávejme pozadu

!

Alois Ruka.
* *

*

Valná hromada naše bude v druhé polovin srpna

v Praze. Jí následovati bude prohlídka hradu a výlet

do sv. Janských proud a na Sázavu (pod. kol.

Heman).

"Produkce hudebních ústav.
Veejné výstupní zkoušky konservatoe (9. až

12. ervence.)
Kdybychom byli odkázáni pouze na soukromé vyuo-

vání hudb, nech by bylo sebe výtenjší a svdomitjší,

jist by v brzku nastal nedostatek sil hudebnických. Ze
soukromého vyuování mže dostati se našemu hudebnímu
životu jen velmi skrovného pílivu, vždy skoro všichni naši

hudebníci, nech reproduktivní aneb tvoící, nebyli vycvieni

ve svém umní od soukromých uitel, nýbrž dosáhli spo-

leného vzdlání na nkteré z vynikajících škol hudebních.

Vbec není ani teba promlouvati šíe o výhodách a ped-
nostech pedagogických pi vyuování spoleném, každý zajisté

pochopí, že mladé umlce nemže nic více^ k pilnosti pohá-

nti než vespolná konkurrence. Z toho dvodu proto tak

vynikající místo ve výchov hudebnictva zaujímají konser-

vatoe. Pes to vše, že neustále se v moderní dob na rzné
jejich nedostatky hartusí, pece stávají se nám tmito nko-
lika svými výhodami nepostrádatelnými a nenahraditelnými.

Pražská konservato stála odedávna v ele veškerého

školského ruchu hudebního — v dobách dívjších také pi-

hlíževši k všeobecnému vzdlání žactva — a byla vždy vzo-

rem pro celou Evropu. Dle jejího zpsobu zakládány školy

v cizin a její vyuovací methoda nabyla svtového jména.
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Jako jiné odborné aneb všeobecné školství jest nuceno
s pokrokem a vymoženostmi doby neustále v ped kráeti,

tak i konservatoe musí prbhem doby rzné velenutné
reformy ve svém ústrojí zavádti. Tak práv minulého roku
— s nov nastouplým editelstvím — vstoupila pražská kon-

servato v novou fasi svého vývoje. Dsledky nkterých
blahodárných zmn, které hned se zámnou správy ústavu

v život vstoupily, bylo možno již na letošních výstupních

zkouškách pozorovati. Nebylo možno nepostehnout!', že

všeobecný stupe hudební intelligence žactva zvýšen, že není

tak ostrých rozdíl co do umlecké potence mezi jednotli-

vými žáky, nýbrž že ústav snaží se propouštti ze svých
ueben všechny odchovance pokud možno s nejvyššími

umleckými kvalifikacemi. Zvlášt celá houslová škola letoš-

ního roku velmi estn své povinnosti dostála a pedvedla
nám nkolik mnohoslibných talent. Nelze se tomuto ne-

ustálému zkvétání školy této diviti, vždy chefem houslo-
vého oddlení jest náš proslulý mistr O. Ševík a jemu po
boku stojí výtení housloví pedagogové pp. professoi F.

Lachner, J. Maák a Št. Suchý.
Prvý den produkcí slyšeli jsme dva absolventy varha-

nické školy (ostatních 10 absolvovalo v místnostech varha-

nické školy v Konviktské ulici) pp. Rudolfa Chmelíka
a Vítzslava Hájka. Oba prokázali se zcela dstojnými
výtené školy p. prof. Kliky. Solidní varhanní techniku jejich

vyznaovalo neobyejn pelivé legato manuální, velká tech-

nika pedální — touto zvlášt vynikal p. Hájek — a vhodné
a pípadné rejstíkování. Prvý z nich zahrál u nás dosti

zídka slýchaný obor hudební komposice — Rheinbergerv
varhanní koncert s prvodem smycového orchestru a 3
lesních roh a druhý svtoznámou — ponkud na stejno-

jmenou skladbu Buxtehudeovu upomínající — Bachovu passa-
caglii z C-moll. — tyi klarinetisté pp. František Chu-
doba, Václav Laun, Václav Mareek a František
Mohr vynikli pkným sytým a kulatým tonem; chválíme
si zvlášt jejich jistotu v nasazování vysokých ton a velkou
techniku. Houslisté ze školy p. prof. J. Maáka absolvovali
dva. Byli tosl. Jarmila Rosická a p. Milan Zuna.
Výkon slenin byl pozoruhodný, však zdá se, že chce pí-
lišným tlaením na struny docíliti z malého tonu velký.

Pan Zuna hrál pkn a ist a na své mládí pojal

titánský koncert Beethovenv, jehož prvou vtu s doprovo-
dem orchestru nám zahrál, velmi slušn. Ton jeho nevyniká
sice obrovitostí, ale jest píjemný a nhyplný. K uvedeným
klarinetistm pidružili se Ješt toho dne dva fléíisté pp.
Jií Wirnitzer a JosefŠulc, z nichž zvlášt druhý velkou
technikou a vyrovnaným tonem znaného úspchu docílil.

SI. Magda Dvoáková velmi pkn nám zadeklamovala
• prolog z pohádky »Radúz a Mahulena«, pi emž solo hou-

slové zahrál p. Feisst. Ve slenin deklamaci nalezli jsme
dostatek jemnosti a poesie a neposti ádali jsme v ní po-
hádkového šera a snní, které jest tak vzdáleno od obvyklého
tupého a robustního pednesu melodram. Rovnž výkonu
sleny Jarmily Gerbiovy musíme vzdáti plnou chválu;
dáma tato projevila znanou schopnost k píjemnému vytvá-

ení tonu a dosti pelivou vokalisaci. Jedinou pianistkou,

která hrála letos s prvodem orchestru, byla sl. Marie Pa-
zourková ze tídy p. prof. J. Jiránka. Bylo by nemístno
žádati na mladistvé umlkyni, sotva ze školy vyšlé, úplné
vniknutí do poetické nálady koncertu Chopinova; mžeme
pímo mluviti o úspchu, když poprvé debutující slena podá
nám jej pouze bezvadn technicky i fraseologicky nastudo-
vaný. — Pravým triumfem houslového umní byl den druhý,
který, valnou mrou vnován absolventm školy p. prof.

Ot. Ševíka. — Pan Josef Muller poínal adu jeho žák
velmi slušn pedneseným Brachovým G-moll koncertem

;

po nm hned následovala sl. Kamila Feingoldová,
která nás pekvapila na dámu dosti silným tonem. Pochváliti

nutno její pknou kantilenu a zdravé pojetí skladby. Pan
Géza Kress nezape svého maarského pvodu. Hraje
asto až píliš temperamentn, tak že to mnohdy tonu jeho
zrovna k prospchu nebývá; jinak má velmi. vyvinutou tech-
niku a velký ton. Ti následující žáky p. Ševíkovy ped-
cházela již povst o jejich výtenosti. Jsou to pp. Otto
Šilhavý, Jaroslav Hájek a Bohumír Feisst. Prvý
z mladistvých virtuos se nám zamlouval pknou kantilenou
a slušným frasováním, druhý krásným staccatem, intelligent-

ním pojetím obtížného a oproti širšímu obecenstvu nevd-

ného koncertu Brahmsova a vysokým stupnm techniky, pro-
ež jeho výkon oceujeme jako jeden z nejlepších tohoto
dne. Pan Feisst vyvolil si za výstupní skladbu hezouký
koncert Goldmarkv, jehož krásné adagio a pkné passáže
obecenstvu jist velmi se líbily. Hrál tak pkn, s tak jasným
a zetelným výrazem a podivuhodným klidem, že stal se

pedmtem nadšených projev sympatie obecenstva, když
zasáhnutím neúprosného fata houslist — prasknutím struny —
po dvakráte byl ve své he perušen. Zbývá nám ješt zmí-
niti se o dvou posledních žácích p. prof. Ševíka. Oba jsou
»slabšího« pohlaví a pvodu nedomácího. S hrou prvé
z tchto dam sl. Amélie Hellerovy jsme dosti sympa-
tisovali, avšak výkon druhé dámy, Anglianky sl. Marie
Hallovy nás uvedl v nadšení. Ne snad pro ohe, který

bychom marn v he její hledali, ani pro velost, kterou by
nás uchvacovala, ale pro obrovskou techniku a velmi istou
intonaci, jakou dala na jevo v tžkém Ernstov houslovém
Fis-moll koncertu. — Vedle tchto aspirant houslové dráhy
drželi se statn ješt žáci p. prof. Kóniga hobojisté Josef
Chabr a Alfred Kordick. Také hornisté Maxmilián
Srbecký a František Drda vyluzovali se zdarem krko-

lomné passáže na svém ponkud technicky tžkopádném
nástroji. Oba mli okrouhlý a plný ton.

Poslední zbytek instrumentálních chovanc ústavu ped-
stavil nám den tetí. Houslisté byli tu zastoupeni dvma pány.

Jeden z nich p. Štpán Stojanoví , žák pana prof. Št.

Suchého, hrál sice ponkud tžkopádn, ale pes to velmi
se líbil; druhý z nich p. Karel Kadraba, žák p. prof. F.

Lachnera, docílil pkného úspchu ist a výrazn pedne-
seným koncertem Cajkovského. Tré mladistvých nadaných
zpvaek pedstavilo se nám v slenách Magd Dvoá-
kové, Milad Kocourkové a Antonii Cvrkové. Sl.

Dvoáková jest již dnešního dne zcela hotovou a všeobecn
uznanou umlkyní. Nestála, jak známo, poprvé tohoto dne na
podiu rudolfínském, ani neklidila poprvé boue nadšení za

své krásné výkony. Její silný a mohutný hlas — spíše mezzo-
soprán — zabarvením pi vší své tžkopádnosti není bez lahody
a velké vybroušenosti. Druhá dáma, sl. Kocourková, má sice

ponkud menší, ale rovnž dobe vyškolený hlas jako slena
Dvoáková; celou hlasovou disposicí — mkkým a nhy-
plným vytváením tonu — zdá se tato slena spíše k dráze
koncertní smovati. — Zídka slýchané solo harfové po-
skytnuto nám bylo velmi distinguovaným výkonem p. Leona
Zelen ky, jenž zahrál s jemným porozumním pkný Trnekv
»Menuett«, v nmž se velkou technickou zruností a delikátní

hrou flageolettovou zablýskal. Pan Antonín Fingerland
— jediný letos ve velkém sále rudolfínském absolvující

violoncellista — projevil velý a sladký ton a širokou klidnou
kantilenu. Pekvapila nás velmi jistotota mladého umlce,
s jakou pohyboval se v obtížných palcových passážích interes-

santního Laloova cellového koncertu. Konen nutno se

zmíniti o tech mladých klavírních virtuoskách, slenách
Markétce Lówyové, Vojtšce Sedlákové a Ann
Brázdové, jež louily se tento den s velkým úspchem
s výtenou školou prof. H. Trneka. Z nich zvlášt poslední

dáma projevila velikou technickou potenci a plný, kulatý

ton. — O komposiní škole, která absolvovala v poslední
den (v sobotu) byla již uinna v jednom z pedešlých ísel

tohoto listu zmínka. Jest nám tudíž, pokud skladeb samých
se týe, ušetena práce. Však rozbor skladeb v tom lánku
obsažený týká se pouze jen orchestrálních skladeb; zbývá
nám tudíž promluviti ješt o nkolilA písních a klavírních

skladbách, které do onoho lánku zahrnuty nebyly. Míníme
tím klavírní skladby pp. Josefa Michla, Emila Vítz-
slava Hájka, Rudolfa Chmelíka a Viktora Ro-
senberga, které byly pi produkci této p. Zdekem Da-
videm pedneseny. Jsou pracovány v pkné, solidní klavírní

faktue, z nichž nkteré i co do vdnosti pln se uplatují.

Dojem jejich ponkud kazilo jinak zcela pkné podání p.

Davidovo: bylyf hrány tyto drobné skladby tak rychle za

sebou, že nebylo možno ani rozpoznati, kdy prvá koní a

nová zaíná. Písn s prvodem klavíru pednesené sl. Magdou
Dvoákovou byly z péra pp. Adolfa Straky
a Josefa Michla. Oba skladetelé piklonili se v nich

k prosté a jednoduché linii melodické a projevili v tonito

ohledu dosti vynalézavosti. Zvlášt Strakova píse »Cím
srdce jsi hešilo* zaujala nás velou a výraznou melodií za

arpeggiového doprovodu klavíru vždy dál a dál se nesoucí.
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Michlovy písn jsou rovnž dosti zajímavý a tvoí souástku
miniaturního cyklu »Román v písni* nazvaného, jehož text

si také skladatel sám napsal. — Zbývá nám ješt se zmíniti

také o orchestrální, v minulém lánku neuvedené romanci
p. Viktora Rosen ber ga, jež podala nám dostatený
dkaz o svdomitosti a vážném úsilí mladého skladatele. —
Orchestr konservatoe, kterému byla pidlena úloha skoro
všechny tyto prvotiny provésti, zhostil se této povinnosti
velmi estn. Nemalou zásluhu o to ovšem mli skladatelé

sami, kteí se peliv starali, aby ta svá prvá dítka ádn
veejnosti pedstavili. Jako dosti slibní dirigenti projevili

se pi tom pp. Edvard Krejza, Josef Michl a Emil
H áj ek.

Král. hudební konservato ve WiirzburUu vydala
opt letos jak obyejn výroní zprávu (dvacátousedmou)
za minulý práv školní rok 1901—02. Návštva ústavu v pr-
bhu tohoto školního roku jeví se v datech : pijato bylo
celkem 835 žák a to 219 chovanc, kteí vnují se hudb
z povolání, 31 hospitantek sborového zpvu a 585 hospi-

tant jednotlivých pedmt z jiných státních ústav (uni-

versity, dvou gymnasií a uitelského semináe). Z žák,
vnujících se hudb z povolání, zvolili si hlavní ped-
mt: sólový zpv 24, klavír 96, nkterý smycový nástroj

49, harfu 7, nkterý dechový 50, varhany a theorii 8. Z ho-
spitant úastnilo se 7 sólového zpvu, 1 hry varhanní,

172 vyuování na nkterém smycovém nástroji, 44 na de-
chovém a 9 vyuování theorii. Ostatní navštvovali jen

sborový zpv. Sil uitelských psobilo na ústav 19; edi-
telem jest náš krajan kr. dv. rada Dr. Karel Kliebert.
Vedle nho vynikajícími uiteli jsou Hermann Ritter
(viola alta a djiny hudby), Max M e y e r-O lbersleben
(klavír), Leo Gloetzner (varhany a klavír), Wilh.
Schwendemann (housle), VáclavBukovský (flétna)

a Matj Hájek (oboe, harfa). Hudební produkce byly
tyto : a) za spoluúinkování všech uitel ústavu : 6 abo-
nentních koncert a 1 duchovni koncert, b) jen žáky prove-
dené: 3 veírky, jedna závrení produkce a 4 ranní zábavy
ed zvaným obecenstvem. Z vtších dl byly provedeny

:

eethoven »Missa solemnis*, Hugo Róhr »Ekkehard«, Siegm.
v. Hausegger »Barbarossa«, dále symfonie Mozartovy a

Beethovenovy, ouvertury od Beethovena, Goldmarka, Maxe
Schillingse, orkestrální skladby Mozarta, Weber-Berlioze,
Dvoáka, Borodina, Sibelia, Maxe Heima, vtší zpvní skladby
Weberovy, Mendelssohnovy, R. Wagnera, Gounoda, de
Haana, Wallnófera, koncerty s orkestrem od Webera, Mendels-
sohna, Chopina, Raffa, Rubinsteina, Brucha, Svendsena, Sin-

dinga a j. Také pt skladeb od žák ústavu pocházejících

bylo provedeno. Z cizích umlc, kteí úastnili se koncert
ústavu, dostaí jen tyto vytknouti : eské kvartetto (Hoffmanu,
Suk, Nedbal a Wihan), professor Hugo Becker z Frankfurtu,

operní pvec Adolf Wallnófer z Norimberku a j. — Vyuo-
vací methoda ústavu jest výtená a vyhovuje všem moder-
ním pedagogickým požadavkm. Jak jest zpv sborový p o-

vinným pedmtem všech žák, tak také peuje ústav

o všeobecné vzdlání svého žactva. Vyuuje se tu vedle hudby
rovnž rhetorice, poetice, djinám literatury, svtovým dji-
nám, zempisu, esthetice hudby a djinám hudebních ná-

stroj. Roník vyuovacích má ústav 9.

Rzné zprávy.
* »eské kvartetto*, než nastoupí letošní pou

svou po svt, vydá se na tournée po echách, Morav
a Slezsku. Poádáním tchto koncert, jimiž v zemích koruny

eské kruhm hudebním uvedeno bude na pam desetileté

trvání významného umleckého sdružení, poveno bylo

koncertní editelství p. Mojmíra Urbánka. Nemožno pi tom

nevzpomenouti, že p. Urbánek byl též poadatelem prvního

koncertu (v Rychnov n. Kn. roku 1892), v nmž »eské
kvartetto* použilo této firmy, nabyvší krátce potom svtového

jména.
* Pan Ludvík V. elanský engažován byl opt

do Lvova a sice jako kapelník filharmonického orchestru,

jenž tam vstoupí letos na podzim v život. Pejeme »polskému
Mahlerovi* (tak prý dle našich novin p. elanského nazývali
jeho píznivci), aby se mu zdailo jeho poslání lépe,, než
poprvé, hlavn však, aby neml tolik pouvoiru, jako u »eské
Filharmonie*.

* Varšavská filharmonie koncertuje v letní dob ve
• Švýcarské dolin* ízením c. a k. dvor. kapelníka Josefa
Hellmesbergera za velikého úastenství obecenstva. Stálý

dirigent její Emil Mlynarski vystoupí ze svazku divadla
varšavského, aby se vnovati mohl celé instituci, jež zname-
nit prosperovala v prvním roce svého trvání. Na píští

saisonu vypisuje pedplatné na 10 velkých symfonických
koncert, jež budou poádány mezi 7. listopadem 1902
a 20. beznem 1903. Vedle Mlynáského ohlašuje prospekt
jako dirigenty Richarda Straussa, EdouardaColonna
a Siegfrieda Wagnera. Ze sólist získáni houslisté

Jan Kubelík, Stanislav Barcewicz, Eugen Ysaye,
Jacques Thibaut, pianisté Raoul Pugno, Moriz
Rosenthal, Eugen Albert a Josef Hofmann,
violoncellista Jean Gerardy a pro zpv Marie Delna,
primadonna komické opery v Paíži, Adelaida Bolska,
carská sólistka, AlexanderBandrowski, EdithWalke
rová z Vídn a Salomea Kruszelnicka. V posledním
koncertu provedeno bude Berliozovo »Prokleti Fausta*,

v nmž sola zpívati budou František Naval, Niny
Faliero-Dal eroze, J. M. Orelio a v nmž vystoupí

nov organisovaný sbor. Mezi velkými orchestrovými sklad-

bami jsou na programu symfonie od Beethovena (I. a VI.),

ajkovského(IV), Césara Francka (D-moll), Henryho Hadleye
(F-moll, poctna cenou Paderevského a nové konservatoe
londýnské), Rubinsteinova (»Ocean«), Zigmunda Stojowského
(D-moll), Volkmannova (D-moll), pak od Richarda Straussa

symf. básn »Hrdinský život*, »Don Juan*, »Smrt a vykou-
pení* a melodram »Enoch Arden*.

* Jubileum 211eté uitelské své innosti slavil v letošním
školním roce. majitel hudební školy a hudební skladatel

p. Arnošt J. erný na Kr. Vinohradech. Po pilných theore-

tických a praktických studijích hudebních otevel hudební
školu roku 1881 v Praze. ROku 18E5 založil první hudební
školu na Král. Vinohradech. Škola tato odchovala velké

množství žák ve hre na klavír, housle a varhany. Roku 1886
založil ve své škole zvláštní varhanické a komposiní oddlení,
v nmž dle vlastní methody vyuoval nauce o harmonii,

o kontrapunktu, o tvarech, o instrumentaci a ízení. Oddlení
toto bylo prvním svého, druhu ; mezi absolventy komposiní
a varhanické školy p. erného mají mnozí zvuné jméno.

* Pan Fr. Procházka ze Sobslavi, býv. ruský vojenský
kapelník, jmenován byl I. kapelníkem Národního divadla

v Brn, kterémuž již v létech 1898—99 platné služby v téže

funkci prokazoval nastudovav »Šárku« a »Psohlavce« k úplné
spokojenosti obou, tehdá pítomných skladatel.

OBSAH:
J. Boleška: Deset let »eského kvartetta*. (Pokraování.)

— Hugo Riemann: Petr Ilji ajkovskij. — Zprávy

spolkové. — Rzné zprávy.

Vychází každou sobotu o 8 stránkách. — Redakce a admini-

strace nachází se v Praze, ve Václavské ulici v . 21 (nároží Morán).

Pedplatné splatno a žalovatelno v Praze iní za každé tvrtletí 2 K,

poštou 2 K 40 h, do ciziny 3 K. Jednotlivá ísla po 25 h. Insertní doklady

se útují. —

Kdo nevrátí prvá ti ísla — kteréhokoli tvrtletí — pokládán

jest za odbratele.

Reklamace vyizují se do 8 dn po vydání ísla. — Rukopisy se nevracejí.

Odbratelm „Dalibora" zvláštní výhody pi koupi

hudebnin ze závodu Mojmíra Urbánka.

Nakladatel a vydavatel Mojmír Urbánek. — Rediguje J. Boleška. — .Politika* závod tiskaský a vydavatelský v Praze.
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Prof. V. KARI:

Melodie srbských národních písní

a tanc, hudba a tanec v království

Srbském.

V Srbsku se rádo a mnoho i zpívá, i hraje, i taní.

Zpívá se nejen pi guslích, pi veselí neb pi njakých

národních nebo náboženských slavnostech, nýbrž za

zpvu se vykonávají všechny práce : pastýi zpívají po

pahorcích a lesích, dlníci v polích, padleny na

pástvách, ženy doma, putující po cest. Práv tak hlas

flétny nerozlehá se jen pi tanci v kole, nýbrž je

slyšen na všech stranách po celém Srbsku, jakmile

lovk vykroí z msta. Jako píse, rovnž i hudba

ozývá se po cest, pahorcích a poli. Není to zvláštnost

slyšeti sedláka zpívati nebo na flétnu hráti i když mstem
prochází, aby na trhu nco prodal anebo koupil. V No-

vých krajích ped adou kopá po celý dlouhý den

víí buben (go) a veští turecká píšalka ; a i v Starých

krajích, jmenovit v Šumadii asto se cikánskou hudbou

udržuje u dobrovolných pracovník (moba) chu k práci

a vytrvalost. Práv tak asto se i taní nejen na ves-

nickém zábavišti, o svátcích, na schzích, ale nkdy
i ve všední den po nejvtší únav z denní polní práce

:

dobrovolná robota (moba) skoro vždy se tanením

ukonuje. Ba i vojáci nezídka sestupují se v kolo

a taní po nejnamáhavjším pochodu.

Dle toho všeho není nijak podiv, že jest v Srbsku

obecná pokladnice národních výtvor umní tak bohatá

melodiemi jak k písním tak k tanení. Pravé národní

melodie slyší se nejen po vesnicích, ale i po mstech

;

mnoho jich jest velice starých, ale jsou i nové, tak že

ani u jednch, ani u druhých nejsou povdomý doba

a místo vzniku a to jak u písní, tak i pi ostatních

výtvorech umleckých. Národní melodie nejsou napsány,

nýbrž mladí uí se jim od starších již od útlého mládí

a zstavují je práv tak po sob svému potomstvu.

Melodie jak písní tak i tanc národních nejen že jsou

veleetné, nýbrž i každý kraj má své zvláštní, a v každém

skoro kraji jiné se zpívají a taní.

Dle obsahu neb jakosti melodie jsou epické,

milostné, naivní, satyrické, kolové, obadní ; dle zp-
sobu provozování jsou dvojího druhu : jedny jsou,

jež se zpívají, a druhé, jež se hrají. Nápvy k zpívání

písní se dvojím zpsobem zpívají : bu pro sebe pi

rozdílných píležitostech, nebo v kole, anebo tak, že

se pi nich souasn taní. Melodie ke hraní hrají se

jako prvod k zpvu, pak k tanci a konen jen k vli

melodii (dvojitá píšfala, dvojnice).

Není nám možno rozhovoiti se o rozšíení

jednotlivých druh tchto melodií pro nedostatenost

materiálu a proto obmezíme se pro nynjšek jen

na jejich všeobecnou charakteristiku. Probereme nej-

prve melodie, které se zpívají.

Srbské národní písn dlí se na dv hlavní sku-

piny : v jednu spadají epické (junácké), v druhou lyrické

(ženské, svatební, kolové atd.). Epické písn se zpívají

vždy pi » guslích « zpsobem, který se podobá dekla-

maci, a který se v hudb zove recitativem. Motivy

v melodiích tchto písní jsou jednotvárný a rozsah

jejich objímá sotva ti až tyi stupn. Melodie »guslí«

nemohou se pesn vyjáditi tmi prostedky k ozna-

ování ton, kterými moderní hudba disponuje, a to

proto, že jest v nich rozdlení ton ješt drobnjší

než na polovice (pltony); ale svedou-li se na dnešní

soustavu notovou, jsou, poínaje druhým stupnm,

vždy do moll, jak se i každá perioda ukonuje.

Melodie milostných písní mají vtšinou rozvleené

a volné tempo a obyejn se ukonují dominantním

trojzvukem. Tony tchto melodií pohybují se v roz-

sahu pti stup, ale nkdy jich jest více, až do

oktávy, a to bývá ideji. Zde píklady.

Savila se grana jorgovana.
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Sva se livada travom nijala

Vijor dolom duje.
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Z píiny, že lidé, kteíž nejsou v hudbu hloub

zasvceni, bývají mínní, že všechny sentimentální a

pathetické melodie musejí býti do moll, nabylo i u nás

vrchu mínní, že jsou bez mála všechny melodie

našich milostných písní do moll. Zatím však jest jich

práv tolik do dur jako do moll. Jedny i druhé drží

se obyejn jedné škály, ale vyskytují se nkteré, jež

modulují a nejastji ze stejnojmenného tvrdého v stej-

nojmenný mkký tonovod. Na píklad

:

I tiica sanka ima.

Andante
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Poátky a konce jednotlivých melodií jsou velmi

charakteristické. Konce (kadence), uvedou-li se v mo-
derní soustavu harmonisace, jsou neúplné aneb jen na

polo zakonené, t. j. prvý stupe jest pedposlední,

práv tak i jeho zámna, tvrtý stupe, a pátý jest

poslední. Poátky jsou s I., II., LIL, IV., V., VI. a VIII.

stupnm, což jest v národní hudb zajisté mimoádné.

V melodiích milostných písní pevládá dvojdílný

takt, ale vyškytá se i trojdílný a kombinovaný.

Písn, které se zpívají pi vín a veselí, a jmeno-

vit pi svatbách, mají všechny melodii živjšího tempa,

i tyto melodie jsou do moll a do dur ; a práv tak vy-

škytá se jich v rozdílných taktech, akoliv jest i zde dvoj-

dílný takt nejobyejnjší. Stj zde jedna taková melodie :

Daj da pijemo.



237

V písních, které se zpívají pi tanci v kole, mají

melodie obyejn pt stup, ale vyskytují se i takové,

jež mají celou oktávu ; pi nich jest nejen tempo

živjší, nýbrž i jich rythmus jest siln souhlasný

s pízvukem ve slovech. To jmenovit má dležitost

pro pravé »poskoice«, které jen mužští zpívají.

Junácké písn zpívají jen mužští, veskrze odrostlí,

a lyrické písn jak mužští tak i ženské, vyjma pi

tanci v kole výhradn hochy zpívané poskoice, jak

jsme již ekli. Píse zpívá jedna osoba, ale ješt

obyejnji dvojice. Jedin písn, které se zpívají v kole

a pi nichž se taní, zpívají všechny ženské, které se

v kolo uchopily. asto se pje i odzpvováním : dvojice

zpívá jeden verš písn a druhá dvojice odzpvuje,

zpívajíc druhý verš a tak stále až do konce. Zpívá-li

jeden nebo dvojice, zpívá se píse obyejn jen jedním

hlasem. Ale ve valjevském, šabackém, užickém, rud-

nickém a aanském kraji zpívá se ve dvou hlasech

:

zpívají dva, ale jeden vede a druhý provází t. j.

sekunduje. Významno jest, že se zpívání ve dva hlasy

ohraniuje skoro jen na oblast jižního dialektu v Srbsku.

Pravili jsme již naped, že z melodií pro hraní

jedny hrají se jako prvod k zpvu a druhé pouze

k tanci: prvé se hrají na »šarkiju« (veliká tambura

s dvma strunami) aneb se hudou na »gusle« a druhé

se hrají na píšalu a dudy. Šarkija jest v království

Srbském velmi slab rozšíena
; její drobný zvuk

slýchá se jen tu a tam podle Diny. Jest ji slyšet

i ve mstech poblíže této eky, ale tam jest šarkija

v rukou cikán (mohamedánských). Gusle jsou roz-

šíeny od kraje do kraje po celém Srbsku ; v dívjší

dob nebyl bez nich ni jeden dm, ale pece ve

východním Srbsku vždy byly mén rozšíeny než

v ostatních jeho krajích. Melodie, kterou gusle píse

doprovázejí, jsou primitivní a jednotvárné, pohlížíme-li

na n jen obecn; ale samy se ukazují ve veliké

rozdílnosti, prohlédneme-li si každou zvlášt; neb

vskutku každý »guslar« má svj zpsob nudní a svou

melodii.

Melodie guslové mají vezdy svj úvod a teprve

svým druhým dílem doprovázejí píse. Nkteí guslai

obmezují tento doprovod na poslední dv stopy kaž-

dého verše v písni.

Od všech dosud vzpomenutých melodií velice se

liší melodie, které se hrají k tanci : jsou živé, nkdy
plné lahodnosti a s melodiemi k zpvu mají jen to

spolené, že se též vtšinou dominantním trojzvukem

zakonují.

Melodie k tanci vyskytují se ve všech tempech

poínajíc andantem až po vivace. Jest to patrno na tch,

které tuto, a i na onch, jež níže uvedeme

:

Moderato

Neda grivnu izgubila.

Srbijanka.

r —

*

—

—

-*

—

Koritarka.
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Vyskytují

pechází do

se i takové melodie, v

jiiného, jako to jest

nichž se z tempa

na p. ve Staré

Niševljance. Takt tchto melodií jest nejastji dvoj-

dílný, ale vyskytuje se i trojdílný, jak patrno v urdvce :

v

Durdvka.
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V nkterých pak tancích pomíšen jest trojdílný takt s dvojdílným, takový tanec na p. jest : Jelke tamniarke.

Jelke tamniarke.
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Periody mají obyejn tyi takty, ale vyskytují se temi, jak jsme to spatili v Srbijance, aneb i pti,

jak se to nachází v tanci : Ustáj diko zora je

:

Ustáj diko zora je.

Allegro nivo
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V tch kterých melodiích k tanci nacházejí se i pri-

mitivní formy dnešních umlých evropských tanc.

Na p. v Niševljance se nachází prvý díl, pak dodatek

(trio) a na konec opakování prvého dílu. To se, jak

jsme ekli, nachází v melodiích moderních evropských

tanc.

Niševljanka.
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Ped chvílí uvedli jsme nástroje, na které lid

v Srbsku hraje ;
jsou to tedy : gusle, píšfala, dudy a

šarkija (turecká tambura). Vyjma šarkiji všechny ostatní

nástroje zhotovuje si lid sám, a neprodávají se u e-

meslník a obchodník, le snad v poslední dob.

V národních písních se vzpomínají vždy jen

» javorové « gusle, ale nejsou vždy z javorového deva.

Jsou gusle s jednou a s dvma strunami
; tyto druhé

nacházejí se jen u slepc a i to ne vždy. Zvuk guslí

podoben jest zvuku violy, ale není tak silný a výrazný,

ale více elegický, mkký a smutný. Cizinci k zvukm
našich guslí jsou lhostejni, práv tak i domorodí Srbi,

které vliv cizího, západního vzdlání svým dechem

pronikl a skoro odnárodovati poal. Ale zvuk guslí

i dnes má strašn silný vliv na sedláka, zvlášt horala.

Zvuk ten v nm nevzbuzuje mkké ženské pocity

a touhy, nýbrž v nm posiluje všechny mužské

ctnosti : cit pro právo, lásku k svobod, hrdost a

chrabrost, ale práv tak i touhu po pomst a vzpur-

ného ducha, kterým se stává schopným vsaditi hlavu

za své ideály. Kolik jich hlasem guslí bylo odvoláno

k hajdukm a i dlouho potom, když se Srbije od Turk
byla osvobodila!

Díve, jak jsme již ekli, bez guslí nebylo ni jed-

noho domu v Srbiji. Dlouhé zimní noci kráceny byly

nudním a zpvem pi guslích u ohn a ni jediná

schze hospodá nemohla se odbýti, aby se pi ní

gusle neslyšely. Pibyvšímu v dm hosti, když si byl

odpoal a pooberstvil se, prokazovala se est tím, že

mu byly gusle podány, aby na nich zahudl a odzpíval

njakou píse. Tím zpsobem se písním uilo a ony

se rozšiovaly. V Srbiji jsou i dnes nkteí guslai

daleko rozhlášeni. S darem k hudení a zpívání jaksi

se pojí vždy i dar básnický : Filip Višni, vyhlášený

básník, byl guslar obzvláštní.

Le dnes jsou gusle stále idší ; cizinské vlivy

odhánjí je, jakož i vše druhé, co jest ryze národní.

Ozvuk guslí ustupuje dnes stále více vesku cikánských

houslí (tmanet), jímž se již i veselí na vsi poíná koenití.

Slepci hudou a zpívají s prvodem guslí jen na

trzích a sborech a nkdy pi obyejných svátcích ped
kostelem (církví)

;
jinak jich není vidt ani slyšet.

Co na gusle hudou jen odrostlí lidé, píšfala jest

chlapecká, mladická hudba. I píšfaly rovnž jako gusle

zhotovují sedláci sami a ti, kteí na n hráti umjí,

vždy je nosí pi sob za pásem. I píšfaly, rovnž jako

gusle jsou okrášlené asto podivuhodným vyezáváním

a ozdobené kovovými prsteny a deštikami v kresby

uloženými. Jsou píšfaly o dvou cévách a s dvma
pysky; ty se zovou »dvojnice«. Na dvojnice se hrají

jen melodie, pi kterých se netaní a které se vyzname-

návají jakousi elegiností.

Sarkija se vídá jen podél Diny, ale ideji ; ona

jest rozšíenjší za Dinou, v Bosn.

Dudy jsou siln rozšíeny ve východní Srbii, kde

se zovou »kardbljice«. V stední a západní Srbii jsou

ídké.

Na housle a tureckou píšfalu (zurle) hrají a i na

tamburinu a buben ili »go« tlukou šmahem cikáni.

Sedlák u nás jest toho mínní, že hraní na tyto ná-

stroje jest cikánská vc.

Jakož jest v Srbii veliké bohatství na melodie

k písním a tancm, rovnž tak veliké jest bohatství

tanc. Každý kraj má své zvláštní tance, které se tém
jen v nm taní a jedin v mstech takka jsou tance,

které se v nich po celé Srbii pstují. Tance v Srbii

jsou vesms kolové. V kole taní i mužští i ženské

smíšen, ale v nových krajích oddlen : mužští pro

sebe, a ženské pro sebe. V kolo se uchvacují na trojí

zpsob : za ruce, za pás a za ramena. Tance, které se

taní za ruce, mají nejsložitjší pohyby
;

ty jsou nej-

krásnjší a nejelegantnjší. Mezi tyto tance spadá » Neda

grivnu izgubila«, nejkrásnjší tanec v Srbii ; nebof

jsou pi nm pohyby nejmnohonásobnjší, ježto se ne-

pokrouje jen na právo a na levo, nýbrž i do pedu

a na zad. Tance, které se taní za pás, mají mén
rznotvárnosti v pohybu ;

pi nich se kolo pohybuje

jen na levo a na právo a hlavní jich vzor jest »Ma-
vanka<'. Tance za ramena velmi jsou jednotvárné a

taní se skoro jen na míst
;
jejich pedstavitelem jest

:

Treskavica.

Mnohem vtší díl tanc taní se pi hudb. V no-

vých krajích taní se pi turecké píšfale, s doprovodem

goe (tureckého bubnu). V nových krajích taní se

asto pi pouhém tomto bubnu. Ve východní Srbii,

opodál od Moravy taní se nejvíce pi dudách a v celé

ostatní Srbii pi píšfale, a se tu semo tamo dudy slyší.

Po mstech, ovšem, všechny prvody nahrazují housle.

V pedešlé dob v Srbii se tanily mnohé tance

pi písni samých taneník a tanenic. Takové tance

byly i u starých ek, a tyto jsou mezi ostatními nej-

zajímavjší, nebof se zpvem a tancem sluují se v tu-

též dobu v jednotu ti obecné projevy lidské : bás-

nictví, muzika a tanec. Jakož se melodie pilahouje

písní, již taneníci a tanenice zpívají, práv tak jejich

pohyby tlesné pilahoují se písni a melodii : všechny

ti pak tvoí jeden celek velice krásný ; nebof tane-

ník, který taní zpívaje, pozorován umní znalým

okem, jest dokonalejší lovk, než taneník, jenž taní

nm pi hudb druhého hudebníka. Práv tak bylo

tanc i se zpvem a mimikou. Mezi tance se zpvem
vedle mnohých spadají i : Stojank, Stojano, Igralo

kolo atd. Mezi tance se zpvem a mimikou adí se

:

! PIjeskavica (tita, tita loboda).
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Stojanke Stojano.

Igralo kolo.

n Tranquillo

33

Tita, tita loboda.

„ Allegretto
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V pedešlé dob tanilo se i pi kolových písních

:

Neda grivnu izgubila, Ustáj diko zora je a ješt n-
kterých, které se dnes taní jen pi hudb, ale jichž

písn již se pozapomínaly. Práv tak zachovalo se

kolových písní, ale zase k nim píslušné tance se vy-

tratily ; takové jsou na p. kolové písn : Višniica rod

rodila, Vijor dolom duje atd. Ale v nových krajích

i dnes jest mnoho tanc, které se pi zpvu taní, a,

bohužel i tam poínají náhle ustupovati tancm, jež

se taní pi hudb. Pel. Zorka Hovorková.

J. BOLEŠKA:
v

Deset let »Ceského kvartetta«.

Vzpomínky na zažité i doslechnuté píhody.

(Pokraování.)

Není to první, ale, bohužel, také ne poslední

pípad, že umlec ponkud svtovjšího rozhledu

v našich úzkých pomrech musil zápasiti s neporoz-

umním. Ba, je to pípad pímo typický, jenž v rzných

oborech umleckých se vracívá u nás s jistou pravi-

delností. Pokud nebude vylouena možnost takového

vracení se, pomalými kroky jen bude se bráti postup

našeho umní k svtovému panství. Tato možnost je

podporována u nás pílišným cenním si vrozených

sil. U nás je dosud pirozená schopnost v pevaze

nad vlastní kulturou její. Každé t. zv. » národní « umní
musí býti jen ryze lokálním fenoménem, pokud nedo-

vede vyrovnati se harmonicky se zásadami v širokém

svt vbec platnými. Vidíme na píkladech, jak málo

pevn je nám dosud vtištno vdomí o této pravd.

Již s kathedry hlásá se mládeži v historii literatury,

že Jaroslav Vrchlický je kosmopolita, že není docela

náš. Snad proto, že nedal nám ztrnouti ve vlastním

tsném ústedí a hledí našemu otevel nové obzory,

daleko pes hranice je pepraviv k volnému rozhledu

po širých nivách svtové poesie. A vedlo se jinak

Smetanovi, když výživný obsah jeho individuality bral

na se formy svtového umní?

V oboru produktivním as sice vnukl nám lepší

poznání. Za to v reproduktivním ohledu vládla a vládne

u nás stále mylná domnnka, že vystaíme s hivnou

od pírody do vínku danou, nic nemusejíce se ohlížeti,

jak se jinde, u samého zídla, traduje uení velikých

mistr. Kdyby tomu bylo tak, bylo by tolik v theorii

pípustno zpsob pojímání díla umleckého, kolik

osob, reprodukcí jeho se zabývajících. Absurdnost

takového pedpokladu je nad slunce jasnou. Pak by

i dalekosáhlé úchylky od tvrích intencí základních

mohly být omlouvány volností výkonné individuality,

volností to, jíž pes zjevnou oprávnnost vytena musí

býti jistá mez. Až u nás svým asem výkonné umní
se ustálí tak dalece, že dopracujeme se uritého pojí-

mání své vlastní literatury, budeme žádati sice od

ciziny respektování své autority, ale také její snad

budeme lépe respektovati. Snad potom nebudou u nás

jednotlivci, kteí chtjí slyšeti Beethovena a Wagnera

reprodukovány na výši doby, pokládáni za šílence,

nebo pi nejmenším za pepjatce, a nebude znmilost

vytýkána tomu, kdo tvrdí, že rozum nevytíbený zku-

šenostmi jinde nabytými není s to, aby ešil správn

úlohy tyto.

Tmito názory jsa proniknut, vracel se Wihan do

vlasti jako jeden z nejvtších eských reproduktivních

umlc vbec. Cítil-li se ve svých ideálech sklamán

pomry v hudební spolenosti výlun eské vlád-

nuvšími, z umleckých dvod nucen byl sblížiti se

s nmeckými kruhy, kterým byl sympathickým pes

svj eský pvod pro svou dlouholetou psobnost

v Nmecku. A mohl tak uiniti bez všeho odpadlictví

v »Jednot pro komorní hudbu «, která, a po odchodu
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Procházkov z Prahy (1879) pešla do rukou nme-

ckých, na vnjšek pes minoritu eského lenstva šetila

stále pvodní dvojjazynosti. Výbor spolku záhy smluvil

se s Wihanem o jeho spolupsobení. Pi vysoké úrovni

jeho oproti jiným hudebníkm pražským nepovil jej

pouze úlohou nahraditi v kvartettu dosavadního violon-

cellistu Brunona Wilferta, nýbrž uinil jej chefem um-
leckého studia komorních ísel. Sotva se tak stalo,

inil Wihan as od asu tetí pemnu v Bennewitzov

kvartettu tím, že part violový, dosud Vilémem Bauerem

obstarávaný, pidlil kollegovi Lachnerovi. Na svém

míst zstal tudíž z pvodního složení jen sekundista

Bohdan ádek (Czadek) a kvartettu, jež bylo silno ve

své pat a zlepšeno ve svém stedním ústrojí, chybla

nyní jen hlava — primarius.

Kde ho vzíti? Vynikající houslisté domácí všichni

byli mimo Prahu, uchyceni na výhodných místech

v cizin, nebylo tudíž jiné pomoci, než zavázati n-

kterého z nich, aby obasnými návštvami Prahy

doceloval kusé kvartetto. Ježto však spolek nemohl se

vázati na jednoho pouze umlce, který ml ve svém

psobišti pevné závazky, zaasté kollidovavší s dispo-

sicemi spolku, stídali se u prvního pultu hosté z ciziny.

Z host tchto jakési domovské právo uinil si

tu astjším vracením se jen Karel Halí, umlec to

zajisté povolaný již proto, že byl nejen sekundistou

kvartetta Joachimova, ale, jako již po dlouhá léta díve,

krom estného postavení tohoto ješt byl souasn též

primariem vlastního. Halíovým pispním možno bylo

výkony kvartettní pro ástenou aspo stabilitu ensembl

tíbiti k vtší dokonalosti, než kdykoli jindy ped tím.

0 tom nemohlo býti ei pi ostatních hostech, kteí

piaovali se jednou nebo nejvýš dvakráte. Ale ve

všech pípadech tchto o souhru ml Wihan zásluhu

pední. Musil íditi celé studium v pípravných zkou-

škách, pi nichž part primariv markiroval z ochoty

nkterý pražský houslista. (Nedovedu povdt, zda jím

býval snad nkterý žák konservatoe ; ale jisto je, že

1 dilettanti provádli tuto pípravnou substituci.)

Kolik úmorné práce systémem tímto šlo na zmar,

není nesnadno si pedstaviti. A nebyla to jediná stinná

stránka jeho. Další okazovala se na obecenstvu. Toto

nevidlo v hostech rovnocenného lena ensembl, nýbrž

sólistu, a bylo v tomto názoru svém podporováno

sestavováním poad pro produkce spolku. Z dvornosti

k hostm totiž místo tetího ísla komorního zaujímaly

ne sonáty, jež by byly hodily se do tohoto rámce, nýbrž

virtuosní kousky. Ponenáhlu navyklo si obecenstvo na

tchto hledati ukojení své záliby v míe daleko vtší,

než na vlastních íslech komorních. A výbor spolku

dlal povážlivé koncesse obecenstvu, že dsledným pi-

bíráním i jiných sólist — klavírních virtuos a pvc

— degradoval komorní ísla, odkázav je na prosté vy-

plnní paus mezi sólovými pednesy. Tam, kde komorní

hudba mla míti svj privilegovaný útulek, byla posléze

pokládána za nutné zlo a tudíž jen z milosti trpna.

V tomto stadiu své innosti »Jednotu pro komorní

hudbu « víc, než dovedla tušiti, poškodila pestrost praž-

ského hudebního života v koncertní síní. Její výkony

zabily v konkurenci úpln impresariovské koncerty,

od jichž niveau nikterak se nelišily, a pirozený d-
sledek toho byl, že samostatnému vystupování cizích

umlc, druhdy spontánn Prahu navštvovavších, ui-

nna byla neoekávaná pítrž. Nkolik prázdných dom,
ped nimiž koncertovali Eugen Albert, Teresa Carreo,

César Thomson, Paul Bulss, zbavila poadatele vší

chuti pracovati v Praze nadále s deficity velmi citel-

nými. Nebylo divu, že obecenstvu nechtlo se platiti

vysoké vstupné za požitky, které si tak lacino mohlo

opatiti lenstvím »Jednoty «. A spolek pi tom rostl

rok od roku, že konen lenstvu pibíranému musil

býti vyten numerus clausus. Bylof ho pijato tolik, že

nebylo lze množství ani vmstnati do sálu Rudolfina. To
mlo dvojí dsledek pro innost spolku a pomr jeho ke

lenm. Všecky produkce postaveny byly sob na roven,

externisté byli zcela vyloueni a aby zakládající lenstvo

nezakoušelo nepohodlí, jež pipravoval mu boj o místo,

zavedeno pro n vyhražení sedadel a loží. Mezi pro-

dukcemi nebylo nadále rozdílu, mezi lenstvem ano,

a sice na dosti nespravedlivém podklad . . .

V uvedené lhostejnosti obecenstva k vlastním um-
leckým úelm »Jednoty « nastal náhlý, ale jen pe-

chodný obrat píhodou, jíž, aniž to kdo tušil, souzeno

bylo znamenati dležitý bod pro ryze eské umní na

tomto utrakvistickém poli. Došlo k tomu úzkými vztahy,

jimiž »Jednota« vázaná byla ke konservatoi hlavn

identitou nkolika len v pedsednictvu obou kor-

porací.

Široký pouvoir, jejž ml Wihan v »Jednot « jako

praktický umlec, byl mu vykázán i v konservatoi

jako pedagogu. Úkolem jeho bylo nejen uiti he na

violoncello, ale též íditi ensemblová cviení smyco-

vého oddlení. Po té stránce Wihan doploval se s Ben-

newitzem, teba na pohled se rozbíhal diametráln se

zásadami tohoto. Bennewitzovi žáci byli vycvikováni

v technice jak náleží ; k ní obracena byla ve škole

všechna pozornost. Wihan však teprve nauil svence
své spatovati v technice pouhý pedpoklad a vštípil

jim vdomí, že teprve pednes iní hudebníka

umlcem. Jeho všechno snažení obracelo se k výcviku

pravé ruky. Manipulace se smycem, tato nejchoulosti-

vjší a nejdležitjší stránka hry na strunné nástroje,

doznávala od nho na svencích nejpelivjšího do-

hledu. Wihan byl prvním professorem naší



242

konservatoe, od nhož žáci ve studijních

letech nabyli toho, eho díve bylo jiným
teprve v praxi nabývati: on vychovával již

ve škole hudební umlce tím, že je zasv-
coval v tajemství hudební frase, v první to

podmínku zdárného, v pravd umleckého
pednesu hudební skladby. V tomto smru
nazvati možno Wihanovo psobení na konservatoi

pímo epochálním a nestaí slova k docenní jeho

v celém významu, ve všech dsledcích, jež od let deva-

desátých pozorujeme nejlépe na vzniku osvícenjších

pojm o hudební reprodukci oproti dobám nedávno

minulým. (Pokraování.)

HUGO R1EMANN

:

Petr Ilji ajkovskij.

Pednáška k zahájení slavnosti ajkovského v Pyrmont
dne 28. ervna 1902. (Pokraování.)

I v žákovských létech, na právnické škole nehrála

hudba nijak vynikající úlohu v život ajkovského.

Vyznamenával se hezkým hlasem sopránovým a svou

jistotou ve školním sboru; též úasten byl 1855—58

pravidelného vyuování na klavír u známého pianisty

Rudolfa Kúndigera. Avšak Kndiger nepamatuje se,

že by byl dával na jevo obzvláštní talent. Také pá-

telství s mladým básníkem Apuchtinem, jeho škol-

ním soudruhem, jak se zdá, nepivedlo Petra k po-

znatku umleckého povolání. Oproti absolutnímu ne-

dostatku všech hudebních popud ve Votkinsku a

v Alpajev znamenal však pece beze vší pochybnosti

život v Petrohrad pivodní bohatší stravy v um-
lecký smysl mladíkv, teba tehdejší hudební pomry
petrohradské ped založením hudební spolenosti a kon-

servatoe nijakého nesnesou pirovnání s dnešními.

Stálých symfonických koncert tu nebylo, jen o ne-

dlních odpolednech poloudilettantské výkony tak zva-

ných koncert universitních. Tu a tam návštva italské

opery nebo v nejprvnjších poátcích se nalézavší ná-

rodní ruské zpvohry — to bylo vše, co by stálo za

zmínku. V domácích stycích jakýsi vliv vykonával na

smr vkusu ajkovského italský uitel zpvu P i c c i o 1 i,

jehož ideálem byla italská opera. Jen zcela ojedinle

vtší díla nmeckých mistr vešla v jeho známost a

repertoire jeho zamilovaných komposic byl zvláš peste

a nahodile stluen : Glinkv «Život za cae», Mozartv
»Don Juan«, Weberv » Kouzelný stelec«, nkolik

zvlášt se zamlouvavších ouvertur od Henriho Litolffa,

ostatn samá italská operní hudba. Úpln vzdálena byla

ajkovského myšlénka, zvoliti hudbu za povolání, proež

absolvoval právnickou školu a vstoupil r. 1859 s hod-

ností titulárního rady do prvního oddlení ministerstva

práv bez nejmenší potuchy o své umlecké budoucnosti.

Upímné líení, jímž Modest ajkovskij vypráví

život svého bratra, prozrazuje nám, že mladý muž nijak

netrápil se myšlénkami o své budoucnosti, že plným

douškem užíval své mladosti a návštvou divadel, ballet,

restaurant, procházkami a jinými obveseleními píjemn
trávil svj as, že nedošel ani k pravému soustední

se. Že ovšem v hodinách prázdn hudba, teba jen

jako jedna z jeho zábav, v tomto ase již dležitjší

hrála úlohu, mžeme pece s jistotou za to míti, ježto

ajkovskij pro právnické studium nejevil nijakého váž-

njšího zájmu a též jako úedník cize a lhostejn se

ml k povolání svému.

A tak udála se v život všech hudebník snad

neslýchaná píhoda, že otec, jenž sám s hudbou neml
naprosto nic co initi, svému pro toto umní ped-

urenému, již jedenadvacetiletému synovi musil dáti

popud, aby ji zvolil za povolání. Tak stalo se v beznu
1861. A ne s jásavým nadšením pijal syn návrh

otcv, nýbrž s jistou tesklivostí, zda je dosud as
k také zmn povolání. Ale s vroucí vdností vzpo-

mínal pozdji pée otcovy, jenž dovedl lépe, než on

sám, isti v jeho duši. Pro nejbližší dobu zstalo vše

pi starém, t. j. ajkovskij vykonával dále službu v mi-

nisterstvu, a stalo-li se v novém smru nco, byl to

r. 1861, po cest do cizozemí, již jako ei znalý pr-
vodce kteréhosi zámožného inženýra byl podnikl, po-

átek hudebn-theoretických studií pod vedením Mikoláše

Zaremby, žáka to Ad. Bernh. Marxe. Teprve r. 1863

byla uspokojivými výsledky tchto hudebních studií d-
vra v jeho talent posílena, že s rozhodností vzdal se

úadu a jako žák skladebního oddlení vstoupil na petro-

hradskou konservato, jež mezitím od Antonína Rubin-

steina byla založena. Krom Zaremby, jenž pevzal vy-

uování theorii na ústav, byl i Antonín Rubinstein ui-

telem ajkovského. Veliký prospch ml i z obcování

s jedním z mladších sice, ale v hudb již pokroilých

spolužák Hemanem Larochem, jenž pozdji v Moskv
i v Petrohrad dosáhl veliké vážnosti. Z ajkovského

ponenáhlu vyklubal se zcela jiný lovk ; stále více

mizelo vše s hudbou nesouvisející s jeho obzoru a

k neúnavné píli pohádalo ho ešení úlohy, již si byl

vytkl. Antonín Rubinstein, kterého jeho žáci jako obra ob-

divovali a ctili, záhy upozornn byl na talent ajkov-

ského, jak m. j. vysvítá z toho, že ho povil 'pe-

kladem Gevaertovy práv vydané malé nauky o instru-

mentaci k potebám konservatoe. R. 1865 ukonila se

ajkovského studijní doba na konservatoi. Jako školní

úlohu žádal od nho Rubinstein komposici kantáty na

text Schillerovy písn »Na radost « — zajisté, z ohledu

na Beethovenovu Devátou, ukrutenství, ježto vtší
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úspch práce na všechny pípady byl vylouen. ajkovskij

provedl úlohu se ctí a obdržel diplom jako svobodný

umlec a jako zvláštní vyznamenání stíbrnou medailli.

Provedení kantáty ve zkušebním koncert dalo Césaru

Cuiovi popud, aby otevel onu sérii hanlivých kritik,

jimiž ajkovského pronásledoval na jeho skladatelské

dráze. Upelf mu pímo veškeren talent. — Pímo na

žákovskou dobu ajkovského navazuje se jeho jede-

náctiletá innost jako uitele theorie, ímž pechod

ze žákovství do mistrovství i zevn je oste vyznaen.

Bratr Antonína Rubinsteina, Mikoláš, po píklad Anto-

nínov zaídil 1864 v Moskv rovnž konservato,

která skromný poátek mla pedem v jeho byt, ale

brzy mla vzrsti na vysoce vážený ústav. R. 1865

bylo tam teba uitele harmonie. Za toho vyhlédnut

byl Alexandr Srov; když však jeho opera »Judita«

slavila v Petrohrad triumfy, co zatím jeho »Rognda«

v Moskv propadla, uznal týž za vhodnjší zstati

v Petrohrad. Na doporuení Antonína Rubinsteina

zvolen byl ajkovskij. » Návod k nauení se harmonii «,

r. 1870—71 napsaný a vytištný, zachoval píštím do-

bám obraz jeho vyuovací methody.

Tím stala se Moskva druhou otinou ajkovského,

v každé píin mstem, z nhož mla se šíiti jeho

svtová povst. Nejsrdenjším zpsobem ujal se ho

pedem Mikoláš Rubinstein. Ježto ajkovskij z poátku

ml malou službu 50 rubl msín, bylo již velikou

pomocí, že Rubinstein sdílel se s ním o byt ; nebo
se znanjšími pídavky od svého otce nemohl aj-

kovskij poítati, ponvadž týž dal se definitivn pen-

sionovati a byl proto velmi omezen ve svých píjmech.

Po pt rok stál Rubinstein na tom, aby ajkovskij

u nho bydlil, akoli tento nkolik pokus uinil se

emancipovati. Asi v témž ase, jako ajkovskij, pišel

i jeho pítel Laroche do Moskvy jako hudební referent

» Moskevských Vdomostí «. Laroche byl z nejvýznam-

njších podprc ajkovského talentu, avšak osobní

styky obou pátel na nkolik let byly perušeny, po-

nvadž Laroche nkolikráte píliš nešetrn vložil prsty

na bolavá místa v ajkovského tvorb. Smíení nastalo

1876, kdy Laroche opustil Moskvu, aby nastoupil úad
uitele hudebních djin na petrohradské konservatoi.

Úinného podprce nalezl ajkovskij v Moskv v na-

kladateli Petru Jurgensonovi, jenž nyní nemén než

70.000 desk rytých dl ajkovského chová ve svých

skladištích a je pvodním nakladatelem všech jeho dl.

Dvra Jurgensonova ve význam ajkovského talentu

jevila se uveejováním jeho dl v rychlém postupu,

akoli tato zprvu došla chladného pijetí a pokud um-
lecké ceny se týkalo, narážela na nestejné úsudky. Na-

darmo pokoušel se na p. ajkovskij dosíci provedení

své první, 1866/67 napsané symfonie petrohradskou

carskou hudební spoleností ruskou, která dílo toto

dvakráte odmítla. V Moskv mla symfonie krásný,

pln zasloužený úspch. Také v Moskv však první

úspchy ajkovského nebyly nepopeny
;

jeho první

opera » Vojvoda « byla pi prvém provedení r. 1869

s velikou pochvalou pijata, ale po pti pedstaveních

zmizela s repertoiru ; orchestrální fantasie » Fátum

«

doznala naprosto odmítavého posouzení a jeho druhá

opera »Undina«, kterou ajkovskij zadal do Petro-

hradu, byla úpln zamítnuta a vbec nebyla provedena.

Partitury tí tchto dl ajkovskij spálil vlastníma ru-

kama. Orchestrální fantasie » Fátum « byla však vytištna

po jeho smrti z hlas, které se náhodou zachovaly

;

z opery » Vojvoda « jsou zachovány a vytištny ouver-

tura a entr'acte (tanec dvat) a z opery »Undina«

ajkovskij reprodukoval pochod ve své druhé symfonii

(C-moll). Také r. 1870 poprvé provedená fantasie orche-

strální »Romeo a Julie« sdílela se jmenovanými velmi

zdrželivé pijetí, ale je jedním z dl, které potom ra-

zily dráhu jeho sláv. » Fátum « a Romeo a Julie« jsou

ostatn vnovány Miliji Balakirevu, jenž živ zajímal

se o ajkovského talent a pokoušel se zavléci jej úpln

do tábora petrohradských Novorus. Balakirev ml
silný osobní vliv na programní základ » Romea a

Julie «. I Vladimír Stassov, rovnž jeden z pedstavitel

petrohradského radikálního smru, vstoupil s aj-

kovským ve styk a navrhl mu program k orche-

strální fantasii »Boue« (dle Shakespeara), proež toto

r. 1874 vydané dílo Stassovu je vnováno. Teba aj-

kovskij nedal se odvrátiti od svých ideál, jež se od

ideál Petrohraan lišily vtším cenním si formy,

ponenáhlu protiva se pece mírnila. Petrohraané í-

tali, teba s reservou, ajkovského ke svým a ajkovskij

ctil se s nimi svázán vespolností národního snažení.

Roku 1871 od ajkovského uspoádaný první

koncert z vlastních komposic dokazuje, že jeho dívjší

nechu ke komorní hudb a ke skladb písní ponenáhlu

ustoupila lepšímu náhledu. Program obsahoval totiž

m. j. první smycový kvartett z D-dur a ženský sbor

» Píroda a láska «, jakož i píse » Rychle zapomenutý

«

na text jeho školního pítele Apuchtina. Z dívjšího

díla ajkovského pochází »Sbor hmyz«, totiž ze

zapoaté r. 1870 opery »Raimund Lully« ili »Mandra-

gora«, básnné od Rainského, od jejíž skladby pro

osnovu nadšený ajkovskij s krvácejícím srdcem upustil,

ponvadž pítel jeho Kaškin tuto prohlásil za zpso-

bilou k balletu, nikoli k opee. I tento zbytek vtšího

díla je kouskem djin života mladšího ajkovského.

Graciosní, jemným smyslem koncipovaný kousek zvlášt

pro naši slavnost dostal se poprvé do tisku. Souhlasná

pochvala, již sboru udlili jak Kaškin, tak Balakirev

a Laroche, zachovala týž ped osudem zniení, jež
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v takových pípadech vzdání se vždy ješt hrozila

dítkám ajkovského musy. O nkolik let pozdji stal

se ajkovskij tvrdším, víc odporu schopným a sebe-

vdomjším. Klavírní koncert z B-moll, jejž nám pan

prof. Mannstádt ješt dnes pednese, napsán byl roku

1874 a nedoznal v žádném smru pochvaly, když jej

ajkovskij poprvé svému píteli a editeli Mikuláši

Rubinsteinovi pedehrával. Spíše rozzuil se Rubinstein

nad tímto dílem, prohlásil je za triviální, sprosté, nad

to za nevyhratelné a byl toho mínní, že nejvýše

nkolik stránek za cosi stojí, všechno ostatní že musí

být zavrženo a cele pepracováno. Tehdy cítil se

ajkovskij hluboce uražen na své umlecké hrdosti

;

nepopustil, nýbrž dal dílo beze vší zmny vytisknouti,

vnoval je nikoli Mikuláši Rubinsteinovi, nýbrž Hansu

v. Blowovi, který je s nadšením pijal a na své velké

americké pouti r. 1875—76 se skvlým úspchem

uvedl. Mikuláš Rubinstein nahlédl pozdji své bezpráví

a pijal r. 1878 toto dílo rovnž do svého pianového

repertoiru. V Bíilowovi získal však ajkovskij vlivného

pímluvího, jenž co nejdraznji zasadil se i o roz-

šíení jeho symfonických dl v Nmecku.
Hlavní thema první vty koncertu z B-moll, jak

dopis ajkovského jeho seste Alexande prozrazuje,

je melodie žebrácké písn, kterou skladatel poznamenal

si v Kamence, bydlišti to své sestry. Thema prestissima

v druhé vt upomíná na francouzskou, v rodin

ajkovského oblíbenou chansonu : »U faut s'amuser,

danser et rire.« — —
ajkovského uitelská innost na konservatoi

korunována byla úspchem nejkrásnjším
;
jeho vyuo-

vání stále více bylo žádáno a jeho píjmy vzrostly

rychle do tak znané výše, že najal si vtší byt

a engažoval vlastního sluhu. Avšak ím více rostla

vážnost jeho jako skladatele, tím více pocioval, že

vyuováním zabraný as je ztracen pro jeho produktivní

innost a poal toužiti, aby setásti mohl se sebe toto

bím a žiti jen komposici. Na to prozatím nebylo lze

pomýšleti, a krom honoráe za vydaná díla a tantiém

z divadelních kus ml vedlejší píjmy ze zpravodaj-

ství do » Moskevských Vdomostí «, pro nž pracoval

po odchodu Larocheov zárove s Kaškinem jako

assistent ponkud pohodlného nového hlavního refe-

renta Huberta.

Musily nastoupiti neobyejné okolnosti, aby splnilo

se jeho pání ve píin vzdání se úadu uitelského.

Tak stalo se 1877 a tém souasn dvojím zpsobem :

pekotným satkem, jenž po nkolika týdnech vedl

k rozvodu a jemu aspo doasn pobyt v Moskv
uinil nesnesitelným ; za druhé však náhlou zmnou
penžní situace, která jej rázem pozdvihla nad starost

o existenci a udlila mu úplnou volnost pohybu a

prázdn. Již koncem r. 1876 starší, umní milovná

dáma, pí. šl. Mecková dávala na jevo obzvláštní zájem

pro ajkovského tvorbu a vyprosila si za skvlý ho-

norá malé úpravy partií z ajkovského orchestrálních

dl. Tato v ryzím nadšení se rozplývavší dáma, s níž

skladatel nesml nikdy osobn se seznámiti, která však

udržovala s ním výmnu dopis do své i jeho smrti,

které podivuhodn jen o njaký msíc jsou od sebe

vzdáleny, tato dáma koncem r. 1877 ajkovskému vy-

kázala pevný roní píjem 6000 rubl, aby jej defini-

tivn uinila zcela neodvislým v jeho tvoení a aj-
kovskij obdržel blahou zvst o tom ve Švýcarsku, kam
se byl utekl, když pokus založiti si vlastní rodinu doznal

tak osudného obratu a jej uvedl v zoufalství a na pokraj

šílenství. Již o devt let díve byl ajkovskij v nebez-

peenství, že zapleten bude do pout Hymenu a jeho

vyvolenou byla tehdy nemenší žena, než na poátku

své umlecké dráhy se nalezavší Désirée Artót, jejíž

sirenový zpv zaujal jeho muzikální duši. Pes zrazo-

vání jeho pátel, jmenovit Mikuláše Rubinsteina, jenž

ml obavy, že bude zavát jeho talent, bude-Ii pipažen

k vítznému vozu divy, a akoli i matka Artótové

(z dvod zcela jiných) nebyla pro toto spojení, pece

bylo pedsevzato formální zasnoubení a ustanovena

lhta ke svatb. Ale stalo se jinak. Z Varšavy, kam

Artót odebrala se na pohostinské hry, již v lednu 1869

došlo beze vší pípravy oznámení satku Artótové

s pvcem Padillou. Teba zklamání toto ajkovskému

nezarylo se do hloubi srdce, bolelo ho pece a váše
k Artótové byla jedinou jeho náklonností. K oné žen,

jíž r. 1877 podal ruku k satku manželskému, cítil

pouze lítost ; ona sama vyznala mu lásku a on nemohl

penést pes své srdce, aby ji byl odmítl. Do veej-

nosti neproniklo nic o této smutné episod.

Zprávy spolkové.

"První pvecká a hudební župa konala svj X. župní
sjezd ve dnech 19. a 20. ervence v Jilemnici pod protekto-
rátem mstské rady tamjší a zárove oslavila tyicetileté
jubileum zpváckého spolku jilemnického »Branislava*. S or-

ganisaním výkonem, který poskytl zajímavý obraz svorné
discipliny ticeti v jednotu župy sdružených pveckých
a hudebních spolk, spojena tu významná oslava v eská
msta touto dobou asto vcházející : od let šedesátých,
v nichž absolutismem neudolaný, nýbrž naopak k aktm
svépomoci národní vzpružený duch eský hledal si vyraz
i po zevnjší stránce odpovídající pirozeným náklonnostem
eského lidu k umní hudebnímu a z ásti našel jej v p-
stní ušlechtilého, sdružujícího a sociální rozdíly kouzlem
svým stírajícího zpvu, uplynulo práv tyicet let. Jilemnický
zpvácký spolek mužský íBranislav« byl jednou z prvních
pveckých jednot eských, jež na svj štít napsaly krásné
heslo zpvem pronikati k srdci eskému a eské duši a když
jednotlivcova mravní síla utužena, prostednictvím zpvu
rozezvueti v nm ty struny vyššího, celkového ideálu vlasti

a pevn zakotviti myšlénku na nutný organisaní rozvoj
národa jako národní individuality, samostatné a vlastní silou

pi spolené práci všech zbudované ve vdomí každého
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lena uvdomlé nebo k uvdomní se probouzející eské
spolenosti. Již pi nkolika dívjších píležitostech bylo
konstatováno, jak estn plnily zpvácké spolky let šedesá-

tých své umlecké a národní poslání, nebo umní a národní
vdomí jsou souvztažnými zjevy našeho života a jedno ze

druhého vzájemn sílí a puí. Také »Branislavu* vzdáti

sluší est plného uznání v bohaté plody uzrálé umlecké
a národní práce na severu ech, práce pi velké vnitní

hodnot zasloužile obranné a úspšné. Letos zárove jilem-

nická dámská pvecká jednota » Víla« pidružila se vzpomínkou
na svj vznik ped 32 lety k staršímu svému soudruhu a na
ušlechtilý a krásný vznt, který tehdejší eské ženy vedl

k sdružování, aby spolen súastnily se poslání, jež mu
o nco díve muži tvrdší a neoblomnjší poali raziti cestu,

a okrášlily veejný spoleenský život národní spolenosti
naší ozdobou svého zjevu a nhy plnou vnímavostí svého
ducha, a tak bezdky podepíraly slova esthetika-filosofa, že

život je na vky oprávnn jen jako zjev esthetický. Oba
slavnostní momenty mluvily asi pro konání sjezdu župního
v krásné a hostinné Jilemnici, a právem tam zavítali soudruzi-

pvci, aby se súastnili domácí radosti a pi tom vyídili

organisaní povinnosti župní. V sobotu 19. ervence konala
se veer ádná valná schze župních delegát a pak usta-

vující schze župního výboru. V žup sdruženo je 30 jednot

(4 mužské, 7 ženských, 13 smíšených, 2 hudební, 1 pvecko-
hudební a 3 pvecko-ochotnické), jež mají celkem 1963 len
(989 inných, 901 pispívajících, 39 zakládajících a 34 estných).
Z inného lenstva na mužské hlasy pipadá 474 len, na
ženské 454 a hudebník je 61. Podle potu len nejped-
njšími jsou: »Hlaso« v Nové Pace 186, »Ratibor« v Ho-
icích 140, »Boivoj« v Lomnici 130, »Vesna« v Hoicích
129, »Dalibor« v Hoicích 126, »Dvoák« 111, »Ples« v Jo-
sefov 102. Podle potu len inných následují po sob
»Vesna« v Hoicích 78, »Smetana« v Jiín 78, »Boivoj«
v Lomnici 60, »Hlaso« v Nové Pace 56, »Jizeran« v Se-
milech 56, »Ples« v Josefov 50, »Branislav« v Jilemnici 45,

»Dvoák« v Král. Dvoe 42, »Ratibor« v Hoicích 41, »Sva-
topluk« v Lochenicích 40, »Vlastimil« v Nové Pace 40,

»Dvoák« v Miletín 40. Všech výkon v žup sdružených
jednot bylo podle statistiky župní 174, z toho na koncerty
vypadá íslice 31 a na veery hudební a pvecké 38. Pi
tom provedeno celkem 534 skladeb a sice tém všechny
eské. Snad zajímavo bude i sdlení, že nejvtší obliby do-
cházejí ze skladatel našich Smetana, Bendi a Malát. Župní
archiv ítá 7742 ísel. Na dosavadních sjezdech župních
provedeny 74 skladby sborové, z nichž župou 54, místními
jednotami 20, vedle 14 skladeb orchestrálních. Podaný pe-
hled pes nejstrunjší svoje rysy podává pesvdivý dkaz
o zdatnosti práce župy a horlivosti jejího lenstva a nelze

ani jinak : nebo, kde v ele župního výboru stojí tou mrou
horlivý, pro vše krásné pvecké nadšený a obtavý muž,
jakým je pan Dr. Matys z Nové Paky, tam ilost plodné
práce probouzí a podporuje na všech stranách rozvoj

organisace župní k vtšímu stále rozvoji a rozkvtu. Avšak
práce jednotlivcova sebe více nadšením vznícená nebyla by
pinesla tolik krásného ovoce, kdyby jemu nebyli z 32 žup-
ních delegát, ze širokého výboru nejvážnjších pracovník
zase ti nejvybranjší pidáni, jako pp. Jíra, neúmorný a pilný

jednatel, zasloužilý místopedseda Fr. Záhorský, pokladník

J. Jelínek a archivá H. Tomáš. Silami takto sdruženými lze

vykonati mnoho zdárné práce a píští župní sjezd, který

z podntu odhalení Smetanova pomníku položen je do Hoic,
pinese výsledky optné jejich neúnavné a obtavé psob-
nosti. Druhého dne po dopoledním vítání pibylých hostí a

zkouškách sbor mužských, ženských i spolených došlo od-
poledne k prvodu všech zpváckých spolk pes námstí
do zahrady mstské radnice ke koncertu. Když po druhé
hodin stanul pivod na námstí, vystoupil na zdobnou tri-

bunu purkmistr msta Jilemnice pan Fr. Jerie, aby uvítal župu
jménem mstské rady jako protektorky sjezdu. Málo kdy
byli jsme svdky uvítání tak srdeného, ze srdce k srdci

jdoucího, a tak nadšením pro úkoly eského pvectva pro-
dchnutého jako pi té píležitosti. Vyjádiv radost nad volbou
msta za sídlo župního sjezdu, vzpomnl pan purkmistr a

velými slovy ocenil význam zpváckých spolk v našem ná-
rod, promluvil o jubileu » Bronislava « a »Víly« a blahopál
obma spolkm k vyplnní jejich úkolu. Píse eská vyko-
nala pou širým svtem a ukázala ostatním národm, jakým

je náš národ a ped eskou písní, ped eským zpvem i ne-

pátelé naši, jimž mateština naše nezní dosti libozvun,
sklonili šíj v obdivu. Smetana, Dvoák, Bendi — ta jména
tvrc umlé písn eské a hlaholí po eských luzích a šíí

teplo vlastenecké lásky a nadšení, eská píse a zstane
duchovní zbraní eského národa. Po nadšeném proslovu tom
zahrála hoická kapela národní hymnu naši a po nkolika
taktech celé prostranné námstí Jilemnice zvuelo mohutným
zpvem všech pítomných: všichni spojili se k symbolickému
projevu soudružnosti . . . Na to za všeobecného pohnutí ješt
trvajícího ujal se slova župní starosta pan dr. Matys a po-
dkoval vele za uvítání župy, poukázav na národní úkoly
eského pvectva v boji o eskou neodvislost a samostat-
nost. Pak konal se koncert, na jehož poadu byly: Tovaov-
ského mužský sbor »Vlasti«, Pauknerv ženský sbor »Má
láska«, Vendlerovy cenou župy poctné sbory, mužský »Byli

jsme a budem« a smíšený »Pod starým praporem«, Lvv
mužský sbor »Ó hory«, Malátovy »Zpvy lidu eského*
. 1. - 6., Bendlv ženský sbor se sopránovým sólem a s pr-
vodem orchestru »Zpv vil nad vodami* a mužský sbor
»Ply mé Labe« od K. Opoenského, vnovaný spolku
»Branislav« k jeho ticetiletému jubileu. Krásný pohled po-
skytoval obrovský župní sbor ítající 367 pvc, jenž podával
výkony velmi zdailé, v souzvuku neobyejn ladné. Také
jubilující spolky jilemnické dokumentovaly svoji zdatnost
zdárnými výkony pod taktovkou svých vdc pp. Zelenky a

Buárka. Chvíle v Jilemnici ztrávené zstanou úastníkm
živ v pamti. Nám, kteí z povzdálí sledujeme rozvoj spol-

kového a veejného hudebního života našeho venkova, po-
skytly radostné osvžení, nebo tam, kde tolik rukou inn
se zvedá k plodné práci, nemže býti nic ztraceno pro sou-
stedný život hudební v Praze se sbíhající, nýbrž naopak lze

doufati v úinnou podporu eského venkova pro úely, jež

hlavnímu mstu zem vznikají a vzniknou v oboru umní
hudebního. k.

Jiudební škola zpváckého spolku „Moravana"
v Kromíži (založena roku 1882) vypisuje ve výroní
správ svj stav za práv uplynulý školní rok 1901— 1902.

Žactva bylo v této škole velmi hojn : na konci roku škol-

ního až 265. Pedmtm se vyuovalo tmto: a) h e na
housle, b) he na violoncello, c) he na klavír,
d) he na varhany, e) nauce o harmonii, f) hudeb-
ní historii, g) zpvu sborovému i sólovému. Nej-
více se vyuovalo he na housle (117 žák), potom he na
klavír (94 žák) a zpvu sborovému (38 žák). Nejmén
žák se uilo nauce o harmonii (jen 2). Škola houslová a
klavírní mají po 7 ronících, škola zpvu sborového 3 ro-
níky a škola zpvu sólového 1 roník. Škola houslová mla
v I. roníku 8 oddlení, ve II. roníku 5 odd., ve III. ro.
6 odd., ve IV. ro. 4 odd., v V. ro. 2 odd., v VI. ro.
4 odd. a v VII. ro. 3 odd. — v 7 ronících celkem 32 odd.
editelem školy jest p. Ferdinand Vach, c. k. uitel
hudby, jemuž stojí ješt k ruce dosti etný sbor uitelský.
Veejné výroní zkoušky konaly se od 1. až do 8. ervence.
Ve tvrtek dne 10. ervence poádán bude jubilejní
koncert nejpokroilejších žák na oslavu 201etého trvání
hudební školy.

Jfudební pehled "Prahy a venkova.

Bzenec. Koncert tlocviné jednoty »Sokol« dne 20.

ervence 1902 za spoluúinkování sólového kvarteta »Ozvna«,
pv. spolku »Lumír« ve Vídni a p. Arnošta Prause, iditele

hudby a zpvu ve Bzenci. Program : Slavík K. : O vlasti má,
Bendi K. : Nové jaro, sbor pro mužské hlasy, Koncertní íslo
na klavír, Bendi: Poutník, Schubert: Nadje jara, Schumann
R. : Dva granátníci, Vašák: Upímnost nad krásu a bohat-
ství, Nešvera: Modlitbika, Lev Jps. : Za horami, Rutte E. M.

:

Ubohý hospodá, Suda Stan.: O piveko, Rossini-Gounod

:

Lovecká veerní, Bazin-Bendl: Návrat plavc, Knahl J. : Pi
modlení, Bendi K. : Na rozlouení.

"Paršovice. Koncert dne 13. ervence. Dirig. p. uitel

J. Vodika. Poad: Dvoák Ant.: Malikosti pro 2 housle,
cello a harmonium. Bazzini : L'Absence, pro housle a piano.
P. St. Tauber, u piana p. Vodika. Dvoák Ant.: a) Vele
vtáku, b) Kdyby byla kosa nabróšená (dvojzpv). Vodika
Jos. : Moderato a Allegro ze smycového kvartetta. Ruka

:
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a) Poupátko, b) Na medu (uitelské kvartetto). Mascagni:
Intermezzo sinfonico, pro malý orchestr, piano a harmonium.
Bendi : Cikánských melodií ada II. ís. 10. Pan Hlaváek,
u piana p. St. Tauber. Chopin : Valík pro flétnu a piano.

Pan u. Stelec, u piana p. St. Tauber. Malát: Zpvy lidu

eského, pro smíšený sbor s prv. piana a harmonia. Dvoák
Ant. : Furiant ze sextetta A-dur pro 2 housle, 2 violy a 2
cella. Komorní ísla provedli uitelé pp. St. Tauber, Josef
Fiirst, K- Slavík, Kraus, Fr. Hlaváek a Josef Vodika.

"Prostjov. Ve dnech 5. a 6. ervence t. r. podnikl
mužský pv. spolek »Orlice* v Piostjov výlet do Lipníka
a Hranic, kdež za tím úelem poádány byly národní slav-

nosti. »Orlice« zastoupena byla 36 leny a zapla nzením
podepsaného tyto sbory mužské : Praus : Chorál ech.
Bendi : Svoji íc svému. Smetana : Vno. Novák : a) Bog
i Hrvati, b) forster: Planinska. Nešvera: Morav. Kížkovský:
Utonulá. Zajc: U boj. Výkony ilé *Orlice« pijaty byly
v obou mstech s tak velikým nadšením, že veškerá ísla
musila býti opakována. — Na podzim oslaveno bude tyi-
cetileté jubileum »Orlice« velkým koncertem, pi nmž bude
provedena »Svatební košile« Dvoákova se sólisty prvého
ádu a pi prvodu orchestrálním.

Staré Sedlo u Orlíka. Koncert ve prospch pomníku
Kížkovského poádaly spojené pvecké spolky »Lumír* a
»Dobromila« z Píbrami dne 13. ervence. Poad: Vendler:
Pod starým praporem, smíš. sbor. Chvála : a) Milování, b)

Oklam ná, c) Hubiky (trojzpvy pro ženské hlasy, na slova
F. J. Procházky). Vendler: Tetí kytice moravských písní,

smíš. sbor. Praus: Chorál Cech, mužský sbor. Malát: a)

Mj zlatej Honzíku, b) Staral se chudej s chudou, c) Mj
milej, rozmilej (nár. písn upravené pro smíš. sbor). Pro-
cházka : Z luhu slovenských, smíš. sbor.

Zlín. tenáský spolek zdejší provedl zásluhou a ne-
urnornou pílí svého sbormistra p. J. Limanovského Smetanovu
»eskou píse* s orchestrem dne 13. t. m. Koncert dopadl
skvle, úastenství bylo znané ; z místa i širého okolí do-
stavili se nadšenci písné hudby. Pítomen byl pan lesmistr

Hejdušek se svou chotí pí. Zdenkou (dcerou Smetanovou)
která dkovala vroucn za vzorné provedení díla otce svého.
Úinkoval úplný orchestr o 50 lenech a sbor o 82 lenech.
Pro píšt pipravuje se Haydnovo »Stvoení«.

Jfudební jaehled ciziny.

Blehrad. Dne 11. ervence uspoádal velký koncert
pvecký spolek »Gusle«, jehož sbormistrem je náš krajan

p. M. Melichar. Koncertní dvorana Kalevieva naplnna
byla nejlepším blehradským obecenstvem, jež hned po prv-

ním ísle programu, »Srbské hymn«, nadšen pvce pozdra-
vilo. Na programu byl ješt dále duchovní koncert Bortan-
ského, zvlášt pak skladby p. Melicharovy: »Koncert na flétnu

a klavír« a »Ballada o smrti Jana Koziny« pro smíšený sbor,

tenorové a basové solo s prv. orchestru. Pvecky sbor
»Gusle« zhostil se svého úkolu velmi estn. Okázalo se, že
honosí se ve svém stedu vyškolenými pvci, výborn se-

cvienými. Mladý jeho sbormistr zasluhuje pozornosti nejen
jako uitel, nýbrž také jako skladatel. Jeho komposice ne-
postrádají umlecké ceny. Kiom »Guslí« súasínil se též

koncertu mužský sbor »Obilit« za ízení dvorního kapelníka
Banického a pvecký spolek blehradský pod svým sbor-
mistrem Mokrancem. — Veškeré pítomné obecenstvo opou-
štlo sál s nejvtším uspokojením, nebo tento koncert byl

jedním z nejlepších v Blehrad.
bondýn. Nové opery jsou v Covent-Gardenu velmi

ídkým úkazem. Ze Royal-Opera uvedla v tomto týdnu na
svou scénu dv nová díla, dokonce pvodu anglického, je

nco neobyejného. Ale zvláštním ízením osudu se stalo, že
ob opery musily býti zpívány v cizích jazycích : »La jorincesse

Osra* s textem francouzským, »Les« s textem nmeckým.
Autorem prvé je Bunning, druhé miss Ethel Smyth. Prvá
opera není francouzskou toliko dle slovního podkladu ; též

na hudb Je zejmo, že autor náleží k novodobé škole fran-

couzské. Úspch této novinky byl nepatrný. Velejšího pijetí

dostalo se jednoaktové opee »Les«, jež zajímavá je už tím,

že pochází z péra skladatelky. Podrobnji zmínil se o ní

berlínský dopisovatel tohoto listu po nedávné tamní premiée.
Ovšem že berlínská kritika pijala aktovku mnohem chladnji
než anglická, jež z národního patriotismu hledla nahraditi

práci to, co v cizin bylo jí odepeno.

"Produkce hudebních ústav.

MoravsUá Ostrava. eské reálné gymnasium od-
hodlalo se dne 12. t. m. k veejné hudební a pvecké aka-
demii se svými žáky. Mluvilo se už v dívjších letech o tomto
podniku, který bez odporu je s to, aby probudil v mladých
žácích vtší lásku a zálibu v hudb, avšak došlo k tomu te-
prve letos. Národní dm hojn byl naplnn tmi, kdož za-
jímali se o stav a výši tohoto pedagogického oddlení našeho
gymnasia. A myslím, že odcházeli zcela spokojeni. Na žá-
kovskou akademii ovšem nelze bráti vážného mítka kri-

tického. Shí, pozorujeme-li dobrou snahu, ruch, život, nad-
šení. A to našemu gymnasiu nelze upíti. Pan uitel Pospíšil
dokázaly že mže se pochlubiti zdárnými výsledky své, teba
ne práv dlouhé u nás innnosti. Na produkci jak po stránce
hudební, tak po stránce pvecké znáti bylo hojn dobré vle,
aby mladiství chovanci vedeni byli po pravých cestách k hu-
debnímu vkusu. Ale ve výbru programu radili bychom ješt
vtší opatrnost. Dnes lze nalézti na našem hudebním trhu
mnoho skladeb, ne práv technicky obtížných, ale pec um-
lecky daleko cennjších než je »Škoda mládí* od Balcara a
»Píse« od Vlka. Smycový orchestr s vervou zahrál ouver-
turu a dále o úspch dlilo se trio s kvartettem. Mezi úin-
kujícími vynikli stud. Balcar, Pokorný a Sedlák. a .

"Prostjov. Veejné výroní zkoušky mstské
hudební a zpvní školy: Dne 18. ervna: A. I. roník
houslí. 1. J. Malát: »Veselá mysl*, s prv. piana. 2. B. Her-
mann: »Píse beze slov«, pro dvoje housle. 3. J. Malát:
Dueíta . 2. a 3. 4. J. Malát: Duetta . 4. a 5. Uitelé pp.
T. Navara, Ign. Plotz a Ant. Ledvina. B. II. roník houslí.
1. J. Malát: »Veerní zastaveníko«, pro dvoje housle. 2. L.

Vymetal: »Mladost radost*, pro troje housle. 3. H. Sitt:

»Úkolébavka«, s prvodem piana. 4. J. Malát: a) »Hop ko-
níku !«, b) »Vycházka do háje*, c) »Návrat po lodi«, s prv.
piana. 5. J. Nešvera: »Miniatury«, s prv. piana. Uitelé pp.
T. Navara, Ign. Plotz a Ant. Ledvina. C. I. roník zpvu.
i. L. Concone: Solfeggie . 1. 2. J. Malát: »Lesni hody-;,
píse. Uitelka sl. Zd. Telaíkova. D. II. roník zpvu.
1. L. Concone: Solfeggie . 8. a 13. 2. J. Malát: a) »S vla-
štovkami*, b) »Jahody «, dvojzpvy. Uitel p. E. Ambros,
správce školy. Dne 19. ervna. A. III. roník houslí.
h G. Donizetti : Melodie z opery »Lucrezia«, s prv. piana.
2. a) F. Mazas: Duetto op. 61. b) J. Plevel: »Serenada« pro
dvoje housle, violu a violoncello. 3. a) J. Mlier : Duetto C-dur,
b) L. Herold: Úryvky z op. »Zampa«, s prv. piana. Uitelé
pp. J. Schmidt a A. Ledvina. B. IV. roník houslí. 1. a) F.

Mazas : Duetto G-dur. b) J. Nešvera : Finále ze Suitty op. s prv.
piana. 2. Zd. Fibich : Sonatina op 27., s prv. piana. 3. B. Sme-
tana: Fantasie z »Prod. nevsty*, s prv. piana. Uitel p. Ant.
Ledvina. C. V. roník houslí. 1. Ch. Dancla: »Sladké
snní«, s prv. piana. 2. M. Mozskowski : »Španlský tanec*,
s prv. piana. Uitel p. Ign. Plotz. D. III. roník zpvu.
1. L. Concone: Solfeggie . 14. a 15. 2. J. Malát: »Na jae*,
dvojzpv. Uitel p. V. Steinmann. E. IV. roník zpvu.
1. L. Concone: Solfeggie . 42., 48. a 49. Uitel p. E. Am-
bros, správce školy. F. VI. roník houslí. 1. J. B. Viotti:

Koncert G-dur, . 23. (prvá vta). 2. P. Rode : Koncert A-moll,
. 7. (prvá vta). 3. h. de Beriot: Koncert A-moll, (tetí

vta). 4. Ch. de Beriot : Koncert G-dur, (druhá a tetí vta).
Uitel p. Ant. Ledvina. Dne 21. ervna: 1. V. A. Mozart:
Symfonie D-dur, pro orchestr a) Adagio. Allegro, b) Presto.
Žáci IV., V. a VI. ro. houslí z odd. pp. A. Ledviny a Ign.

Plotza, pp. ochotníci a pp. lenové místní hudby. 2. a) K.
Bendi : Umlklo strom šumní, b) F. Mendelssohn : Kon-
valinka, dvojzpvy. Žákyn IV. a V. roníku zpvu z oddl,
správce školy p. E.v Ambrosa. 3. Ch. de Beriot: »Scene de
ballet«, pro housle. Žák z odd. p. A. Ledviny. 4. R. Schumann

:

a) »Kvt lotosu«, b) »Jarní«, písn v unisonu. Žákyn IV. a

V. ro. zpvu z odd. správce školy p. E. Ambrosa. 5. Dr. A.
Dvoák: Slovanský tanec . 8, pro housle, violoncello a piano.
Žáci z odd. p. A. Ledviny. 6. a) F. Schubert: »Ty mj jsi

klid«, b) E. Grieg: »Ukolébavka«, c) F. Schubert: »Planá
rže*, d) K. Weis: »Jak v jitním poupti*, e) V. A. Mozart:
»Fialka«, sólové písn. Žákyn IV. a V. ro. zpvu z odd.
správce školy p. E. Ambrosa, 7. H. Vieuxtemps: »Fantasia
appasionata*, pro housle. Žák VI. ro. z odd. p. A. Ledviny.
Zkoušky i produkce byly peetn navštíveny a výkony mla-
dého hudebního dorostu sledovány s nevšedním zájmem.
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Zvlášt pkné výkony poskytli žáci a žákyn: Znojil Josef

(žák VI. ro. houslí z oddlení uitele p. Ant. Ledviny),

Opavských Marie a Ceníkova Hedvika (žákyn IV. ro.
zpvu z odd. správce školy E. Ambrosa). Školu navštvo-
valo celkem 207 žák, z nichž uilo se houslím 105 žák
a zpvu 102 žáci. Nový školní rok zaíná dnem 16. záí 1902.

Vyškov. Jako každého roku uspoádal i letos iditel

hudební a pvecké školy L. Kubíek výroní produkci s cho-
vanci svého ústavu v místnostech spolku »Hané«. Program
byl peliv volen a pevládal valnou vtšinou skladbami do-
mácími, jež mladí adepti hudební snažili se provésti co nej-

dokonaleji. Výkony všeobecn uspokojily, zaež iditel pan
Kubíek zasluhuje plného uznání jako svdomitý a piinlivý
uitel. Z mladých interpret zvlášt se zamlouvali Haví,
Hora, Zajíc, Horák, jakož i Božena a Maenka Loskova.

Dopisy.
Z Roudnice. V minulých dnech shromáždili se do

Roudnice bývalí žáci zdejšího gymnasia, aby se súastnili

rodinné slavnosti mstské, oslavy dvacetiptiletého trvání

ústavu, kterému dkují za svoji základní výchovu. K té pí-
ležitosti hudby milovné kruhy zdejší uspoádaly zvláštní

produkce, jež dosvdily, jak úsiln a zdárn je hudební
umní pstno zásluhou a neúmornou pílí nadšeného pra-

covníka, prof. Ed. Svta. Práv tak, jak veliká je pracovní
energie jeho, tak veliká je také jeho skromnost a mli jsme
zvláštní dojem, v hudebních kruzích v tom souladu nezvykle
se vyjímající, jak skromný dirigent, ovládající svrchovan
všecky prostedky k dostižení úkolu, jehož se s radostí a od-
daností podjal, provádl s úctou a láskou dílo skromného
skladatele, nenosícího na trh veejné chvály výsledky svého
neobyejného nadání a své píle. V sobotu dne 12. ervence
pi slavnostní mši provedena byla totiž za vedení prof. Svta
»Missa Jubilei« od Ed. Treglera. Výborné nastudování, jež

došlo pochvaly samého skladatele, který hrál varhanní part

svého díla se známou bystrou, i starší nástroj svrchovan
ovládající dovedností, ukázalo v pímém, niím rušivým ne-

kaleném svtle všecky krásy mohutné mše Treglerovy,
všecku její hloubku a všechnu její velikost, takže Roudnice
dnes piadila se k neetným mstm, jež vnovala pozornost
dlm vysoce nadaného skladatele a znamenitého varha-
níka, jenž snad práv pro svoji skromnost je nezasloužen
opomíjen, zatím co podnes oista od cizích církevních skladeb
malé umlecké ceny provedena není a dosud upozornní
a dtklivé doporuování našich skladeb, a mezi nimi zejména
Treglerových — jak z pípad nejnovjších je patrno —
dávno ješt není zbyteným. Veer téhož dne uchystána
byla úastníkm oslavy akademie, kde opt prof. Svt pední
místo zaujal se svými dokonale fungujícími sbory, kde
i Tregler ukázal se výborným skladatelem prosté, nehledané
drobné formy klavírní a umlcem delikátn hrající n se
skromným zanícením, a kde výborný kvartet lesních roh
(pp. Pastor, Hlávka, Kleteka a Aupka^ se vzácn sladnou
souhrou, krásným tónem a neobyejné jemným propraco-
váním pednesl rukopisné novinky jemu vnované, a to

Treglerovo Nocturno a Málkovu bohatou melodikou vyni-

kající Romanci spolu s téhož tiansskripcí, velmi obratn
a vkusn zpracovanou z motiv Smetanova »Dalibora.« —
Celý 12. ervenec byl tedy hudebním dnem pro Roudnici
radostným a provedením mše Treglerovy pibyl nový len
do etzu významných in prof. Svta po provedení velkých
mší: Fibichovy, Bendlovy, Nešverovy, Foerstrovy atd., po
Blodkov »V studni«, po Smetanov »Prodané nevst«, po
Dvoákov »Stabat Mater«, po Bendlov »Štdrém dni* a j.

M.

Rzné zprávy.

* Národní divadlo v Brn, jak oznamuje výroní
zpráva, uspoádalo za uplynulou saisonu (od 28. záí 1901
do 26. bezna 1902 s úplným souborem, pouze s inohrou
do 15. dubna) 240 pedstavení, z nichž bylo 112 v ped-

placení. Pedplatného vetn lístk blokových a spolkových
docíleno pi prvých 100 hrách úhrnem asi 18.000 K, pi do-

datených 12 hrách pes 1000 K. Gážového etatu obnášelo m-
sín 7500 K, denní vydání mfín asi 6000 K, nepoítajíc_

v to zakoupení hudebního materiálu, výpravy kostymní a'

rekvisitové atd. Ze zmínných 240 pedstavení bylo operních

66, inoherních 113, melodramatických 4, operetních 56. P-
vodním pracím bylo vnováno v opee 41 pedstavení. D-
ležitjší novinky operní byly: Dvoákova »Cert a Káa*,
Rozkošného »Popelka«, Horákova »Babika«, Mozartova
»F igarova svatba«, Meyerbeerv »Prorok«, Franchet-

tiho »Asrael«. Jako hosté vystoupily v opee: pí Kettne-
rová- Ve verko vá, F. Horníková. M. Zieglerová, A.

Tmová a V. Boubelová. Družstvo brnnského Národ-
ního divadla zakoupilo letos nákladem 84.000 K vhodné místo

pro píští dstojnou budovu divadelní. Kdy dojde k jejímu

postavení, záleží na eské veejnosti, jež zajisté nebude
netenou k dležitému tomuto podniku. Záslužný in Druž-

stva Nár. divadla pražského, jež, jak známo, vtším obnosem
pisplo na dstojný divadelní stánek na Morav, budiž jí

píkladem.
* Zajímavý program sestavil Felix Weingartner pro

deset abonnentních koncert Kaimova orchestru v Mnichov.
Beethoven: všechny symfonie a klav. koncert v Es-dur.

Berlioz: dva kousky z »Prokletí Fausta«, ouvertura »Les

francs juges«, »Kleopatra«, scéna pro zpv s orchestrem

(poprvé v Nmecku), dva zpvy z »Lesních nocí«. Brahms:
symfonie z C-moll, klavírní koncert z D-moll. Cherubíni:
ouvertura k »Anakreontu.« Dukas: »L'apprenti sorcier*

ballada pro orchestr dle Goethea (poprvé). Dvoák:
ouvertura »Husitská«. César Franck: »Les Eolides* a »Le

chasseur mandit« (poprvé). Glazunov: »Le printemps«

(pojprvé). Gluck: ouvertura k »Alkest«. Hándel: koncert

pro smyc. orchestr. H a y d n : symfonie z B-dur. Huber:
Bócklinovská symfonie (poprvé). Klughardt: symfonie

z C-moll. Liszt: »Danteovská symfonie«, »Les Préludes«.

Mozart: symfonie z D-dur, houslový koncert. Schubert:
symfonie z H-moll. Sibelius: suita z hudby ke »Chri-

stianull.« (poprvé.) R. Strauss: »Z ltalie«, symf. fantasie.

Suk: suita *>Pohádka* (poprvé). Volkmann: ouvertura

k »Richardu III. « R. Wagner: pedehra k »Mistrm pv-
cm*. Weber: ouvertura k »Euryant«, arie Eglantiny.

Weingartner: ti zpvy s orchestrem (poprvé). — Vzorný
poad, vyhovující všem pretensím, jak klassickým, tak mo-
derním, ml by docházeti napodobení všude, kde není roz-

hledu ani po novinkách, ani po starší literatue!

* Vídeští filharmonikové stereotypní, každým rokem
se opakující formulkou prohlašují, aby pp. skladatelé, již pejí

si míti díla svá provedena v letošní saison, zaslali notový

materiál k nim firm Berté & spol. do 15. záí 1902. Kdo
chce dát vydlati eráru útraty poštovného, af tam materiál

pošle. Nikdo ho ani neprohlédne a za as bude majetníku

balík vrácen beze vší poznámky.
* Filharmonický chor v Berlín ízením prof. Siegfrieda

Ochse provede ve svých abonnentních koncertech tato klas-

sickádíla: »Israel v Egypt « od Hándel a, »Stvoení svta*

od Haydna, mši z H-moll od Ba cha. Z novinek pak

XIII. žalm od Ottona Taubmanna, »Veer« od Rich.
Straussa, »Píse o slunci* od E. Kocha, »Mahometv
zpv* od Rob. Kahna a »Zpv na hvzdy « od Ernsta
Rudorff a.

* Windersteinv orchestr nepohodl se s podnikatelem

lipských 10 filharmonických koncert Ernstem Eulenburgem,
který náhradou za zavázal si pro píští saisonu meiningskou
dvorní kapelu a mstský orchestr ze Saské Kamenice. Onu
íditi bude Fritz Steinbach, tuto stídav vynikající

dirigenti, mezi nimiž též Oskar Nedbal. Koncerty tyto

na rozdíl od Windersteinových »filharmonických« budou
míti název »nových abonnetních*.

* Paížská opera komická pipravuje pro píští sai-

sonu tyto domácí novinky: »La carmélite* od Raynalda Hahna,
»Titania« od Georga Hue-a, »Le jongleur de Notre-dame*
od Masseneta, »La reine Fiamette« od Xaviera Lerouxa.

* Dvorní divadlo v Koburgu-Got zaadilo do svého

repertoiru na zimní saisonu Blodkovu jednoaktovou operu

»V studni*.
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* Ve Vídni má býti postavena lidová opera. Pro-
jektují ji pánové : R. Polzhofer, Kraft jun. a Kórber.

* Známý nakladatel milánský Sonzogno vypsal mezi-
národní soutž na jednoaktovou tragickou operu. Cena ob-
náší 50.000 lir. Do poroty jsou delegováni: Humperdinck
(za Nmecko), Jan Blockx, editel konservatoe v Antver-
pách (za Belgii) a Massenet (za Francii).

» Massenet píše svoje pamti, jež uveejnny mají
býti až po jeho smrti.

* Paížská divadla pijala za letošní období o 10.000
fr. mén než loni. Letošní píjem obnáší 23,206.921 fr.

* Hudebníkongressv Paíži za pedsednictví Char-
pentiera usnesl se pipustiti ženy do služeb orchestru,
budou-li pracovati za stejný honorá jako muži.

* Bayreuthské slavnostní hry zapoaly v úterý
22. ervence ^Zakletým Holananem« za ízení Felixa Mottla.
Jak nmecké listy oznamují, zdailo se první pedstavení zna-
menit. Úinkující umlci, hlavn sl. Destinnová v roli

Senty, docházejí od kritiky neobmezené pochvaly.
* Šest netištných dosud sonát Mozartových, jež vše-

obecn platily za ztracené, nalezeno bylo pi opravách biblio-
téky v Buckinghamském paláci. Cenné tyto relikvie byly
kdysi darovány královn Viktorii.

* Mascagni napsal novou operu, jejíž dj vzat je ze
života Marie Antoinetty. Má býti poprvé provozována
v ím se známým barytonistou sign. Battisinim v jedné
z hlavních rolí.

* Dne 23. t. m. slavil 70. narozeniny proslulý houslista
nmecký prof. Johann Lauterbach, koncertní mistr král.

kapely v Drážanech.
* Ve Velké Tabai (Tabarz) u Goty zemel ve vku

60. let skladatel Heinrich Hofman n, len senátu berlín-
ské Akademie. Znám byl hlavn operou »Aennchen von
Tharau« a orchestrální suitou »Z podzámí«, s kterou nás
svého asu seznámila konservato.

* V Lehnici, svém rodišti, zemel ve vysokém stáí
86 rok_ Ben j ami n Bil se, známý dirigent, jenž založil
v Berlín populární koncerty se svou kapelou, promnivší
se r. 1884 na nynjší filharmonický orchestr.

* Hudební produkce pro nemocné zavedla letos berlín-
ská Charit. Nesetní pacienti kochají se obasn výkony
virtuos dosti znaného jména. Humanitní toto zaízení mlo
by se ujmout i u nás, podobn jako bezplatné návštvy
slepc v divadle, jež svého asu dle cizího vzoru v Nár.
divadle id. Šubertem byly zavedeny.

* Paížský list »Figaro« vypisuje soutž pro neznámé
dosud skladatele. K této jsou pipuštni skladatelé bu do-
mácí nebo^ cizí, jichž díla však dosud veejn provedena
nebyla. Lhta je do 1. íjna. Melodie pro zpv nesmí býti
delší 60, salonní kus delší 100 takt. Text melodie musí
býti francouzský. První dv ceny vymeny jsou ve výši
500, tyry druhé ve výši 100 frank. Porotci jmenováni byli
Saint-Sáens, Gabriel Fauré a Louis Diémer.

Sms.
O Brucknerovi jako lovku, umlci a uiteli

podává v »N. Z. f. M.« adu zajímavých detail jeho žák
August Strádal, vídeský pianista (Lisztv vyuenec) v delší
studii, v níž podává doklady o podivínství toho zvláštního
muže. Bruckner udílel denn až 10 vyuovacích hodin —
7 v konservatoi a 2 až 3 privátní — jen aby o píštím dni
mohl se cele vnovati skladb. V roce 1880, kdy Strádal
poprvé ho navštívil, bydlil Bruckner ve Vídni blízko votiv-
ního chrámu v 5. poschodí. Kdo se vyškrábal do této výše,
stanul ped sklennými dvemi, jež po malém nátisku snadno
byly by daly se otevití. Zvonec v nich byl ruinován a vy-
dával melancholický, naíkavý ton. Píchozí musil dlouho
ekati a ^nkolikráte optovati zvonní, než za ošumlou,
protrhanou, zelen-žlutou záclonou, okázal mistr nedvivou
tvá, která jevila spíše stopy vzteku než radosti z návštvy,
vpadla-li tato do jeho pracovních hodin. Bruckner byl malé

postavy a vždy »vzdušn« obleen. Nosil široké kalhoty,
hluboce vykrojenou vestu, která sahala až po kolena, t. zv.

hornorakouský selský kabát o pl metru kratí než se slu-

šelo a vystiženou košili. Všechno jen proto, že trpl stále

velikým horkem. Teprve, když píchozí byl prozkoumán,
oteveny mu byly dvee.

Byt jeho skládal se ze dvou pokoj. Jeden z nich byl
úpln prázdný až na dvoumetrový stoh rzných partitur,

manuskript, novin atd. V druhém stál kuchyský stl, jenž
sloužil k psaní i k jídlu, lavoir, postel pod krucifixem, do-
mácí varhany a klavír, jehož klapky byly poernny inkou-
stem, prachem a šupavým tabákem. (Bruckner byl jako
Beethoven a Wagner náruživým šupákem.) Mezi tímto
»nábytkem« odehrával se celý život Brucknerv. A také celá

jeho tvorba, ponvadž pi komposici pebíhal od stolu ke
klavíru, ježto neml absolutního sluchu jako na p. Liszt

Krom hudby nevynikal jiným vzdláním, než jakého
poskytla mu vesnická škola. Uml isti, psáti a poítati.

V jeho domácnosti byly pouze 2 knihy: bible a veliké dílo

o Napoleonovi, jemuž Bruckner se obdivoval s touž vášní,

jako kdysi Beethoven. Bibli znal lépe než leckterý theolog.

Jinak etl Bruckner jen »Extrablatt«. Nic ho nezajímalo
tak, jako vražedné historky a popravy. Když známý vrah
žen Hugo Schenk byl veden na šibenici, div nepropukl
v šílenství a když byl proces s vražednými manželi Schnei-
derovými, sledoval v soudní síni celé líení a musil být
skoro násilím od Strádala odveden, jak se roziloval jeho
prbhem. Pro poesii za to neml nijakého smyslu, ba
jednoho žáka, který za ním pišel do hostince proto pozd,
že ve dvorním divadle pítomen byl pedstavení Goetheova
»Fausía«, káral podráždn slovy: ^Poslouchal, snad se

nechce stát básníkem ?«

bisfárna redakce. Panu M. v Praze. Za upozornní
díky. Ale polemika bude z listu našeho vylouena. A se

proti nám kdekoli kdykoli cokoli napíše, nikdy a s nikým ze

zásady nepustíme se do diskusse. Redaktor t. 1. nikdy ani

jediného slova nevymnil ani s p. Skivanem, ani s p. Kube-
líkem, nikdy nevidl na své oi p. Václava, Kubelíka a nemá
naprosto žádných styk s p. Egmontem Šamberkem — n-
kterému z tchto pán zavdovati se v neshod se svým
pesvdením nemá tudíž nejmenší píiny. Druhý list ne-

dostává se nám vbec do ruky. Ale i v opaném pípad
jemu práv ze známých dvod bychom nikdy nedopáli
cti svojí odpovdi.

OBSAH:
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hudba a tanec v království Srbském. —
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Riemann: Petr Ilji ajkovskij. — Zprávy spolkové.

— Dopisy. — Rzné zprávy. — Sms. — Listárna

redakce.
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HUGO RIEMANN:

Petr Ilji ajkovskij.

Pednáška k zahájení slavnosti ajkovskho v Pynnont
dne 28. ervna 1902. (Konec.)

Rozumí se ovšem, že ajkovskij delším pobytem

v cizozemí, pedevším v Ital li í, hledl se zotaviti

z tchto otes duševní rovnováhy a v nejbližšíeh létech

jen návštvou nebo k provedení svých dl do Moskvy se

vracel, jako r. 1879 k prvnímu provedení své nej-

úspšnjší opery »Eugen Ongin«.

Akoli ajkovskij z poátku se svými operními

pokusy málo ml úspchu, neochrnul pece a vždy

znovu se pokoušel pevn se uchytiti na repertoiru

mladé ruské opery a ponenáhlu stal se jedním z jejích

nejváženjších stoupenc. Krom uvedených již prvotin

»Vojvoda« a »Undina« napsal opery »Opiník« (1874),

»Vakula ková < (1876), »EugenOngin« (1879), » Panna

Orleanská» (1881), >Mazeppa« (1882), »arodjka«

(1887), »Piková dáma« (1890) a »Jolanta« (1893).

(Zmnou jména obdržel »Vakula« názvy »ereviky«

nebo »Vrtochy Oxany«.) Všechny tyto opery jsou kom-

ponovány na ruské texty. S výjimkou » Panny

OrIeanské», jež patí do oboru velké opery, jakož

i zniené «Undiny» a veskrze lyrické zpvohry »Jolanta«

jsou tyto opery specificky ruského zbarvení a na ru-

ských básních zbudovány. Z nich jmenovit »Eugen

Ongin« je v Rusku vskutku populární, pes nebo

snad práv pro dj z románu Puškinova vyatý,

v pítomné dob se odehrávající. Tato opera a »Jolanta«

proklestily si cestu i do Nmecka a byly tu pijaty

s pochvalou. Opery »Opiník«, »Vakula«, »Mazeppa«,

«arodjka«, a »Piková dáma« jsou textov píliš

specieln stiženy pro ruské obecenstvo, hrzné scény

orientálního despotismu a strašidelné postavy extrava-

gantní fantasie iní je celkem nezáživnými pro nmecké
obecenstvo. Pohíchu jsou krom toho textové knížky

po vtšin ne práv šastn založeny. Výjimku tvoí

práv jen libretta »Eugena Ongina« a »Jolanty«. Li-

bretto posléz uvedené opery spracoval Modest ajkovskij

dle novelly » Dcera krále Rénéa« od Henrika Herze.

V dnešním koncertu podávané provedení tohoto díla

beze scény snese ono velmi dobe pi svém velice ly-

rickém utváení. V slepot narozená provengalská dcera

královská Jolanta, jež vychována byla bez potuchy

0 vad, která zahaluje život její v noc, ale v onom
okamžiku umním maurského lékae nabývá zraku,

v nmž dojde k poznání onoho nedostatku a vzroste

v ní palivá žádost po svtle, poutá živ zájem a skýtá

hudebníku píležitost k náladové malb vzbouzející

plno dojm. Nádech stedovké romantiky spoívá na

díle, jež bych srovnal se Schumannovým » Rájem a Peri«,

ímž však nemá být eeno, že bych pochyboval o jeho

jevišové psobivosti, jež ostatn nkolikrát se již

osvdila. Ovšem však stojí v cest silnjšímu úinu

ajkovského divadelní hudby tžká závada — uvyklost

umní Wagnerovu. ajkovskij nebyl pravým stoupencem

ideí Wagnerových, ale ve skromné míe pece tu a

tam následoval ho ve své praxi ; na p. v píležitost-

ném zavádní píznaného motivu. Ale jeho nechu

k lámání uzavených forem hudebních odlišuje ho

pece dost zeteln a nedá mu býti napodobitelem.

Ale chceme oteven íci, že s Wagnerovskými nároky

nesmíme blížiti se ajkovského divadelní hudb.

Ovšem zase nesmíme se jen snažiti po Wagnerovi,

nechceme-li pro budoucnost zíci se všeho zdárného

dalšího vývoje divadelní hudby. Dramatikem ve vlast-

ním smyslu slova však ajkovskij není a nepoužil také

pro žádné ze svých dl titulu hudební drama, spoko-

juje se spíše s oznaením opery, oznauje »Eugena

Ongina« jen jako lyrické scény a »Jolantu« jako » ly-

rickou operu e. Také díla náležející do píbuzného

divadelní hudb oboru programmního : jeho »Man-

fredovská symfonie«, ouvertura k » Hamletu^, orche-

strální fantasie «Francesca da Rimini« a fantasie ouver-

tury » Romeo a Julie« a »Boue« vypoítány jsou mén
na dramatické, než na lyrické úinky ; již volba práv

tchto sujet okazuje zálibu v lyrickém, kontemplativním

živlu.

ajkovskij je mistrem v illustraci dmyslné bá-

chorky, jeho hudba k »Snhurce«, jeho ballety » La-

butí jezero «, » Spící kráska « a » Louskáek « naplují

rozkoší svou hojností roztomilých, graciosních ideí.

1 v klavírní miniatue a v písni zaujímá vysoké místo.

Nejvýše stojí však jako skladatel pro orchestr, kde

duševní vnímání jeho nespoutané spolupostupujícím

textem nebo pedepsaným programem široce a barvit

mže se vyjáditi . Jeho šest symfonií, jeho serenáda



250

pro smycový orchestr jsou, o emž mezi námi Nmci
nemže býti nijakých pochyb, vlastn nositeli jeho

slávy, tedy instrumentální díla bez programu. V tomto

oboru je neomylným hudební umlec, jenž formální

stránku svého umní má ve vážnosti a ovládá jeho tech-

niku. Zde nemže býti nezdaené charakteristiky, fa-

lešné kresby, nevdné úlohy, nepotebné základny,

jen jedin s výrazovou potebou a výrazovou mo-

houcností skladatelovou se tu poítá, a je-li on pravým

umlcem, jenž má vskutku nám co íci, každý z jeho

dar zavazuje nás k díkm. Dle pání svého srdce

mže ve srovnalosti se svým nejvlastnjším naturellem

si poínati v láskyplné výmalb malého detailu nebo

mže své kresb dát pijati vtší linie až ke skutené

epické šíce. Epický živel uplatuje se v instrumentál-

ních skladbách ajkovského, zvlášt tam, kde v rozpá-

dání a ve výkladu k srdci mu pirostlého kusu lidové

melodiky, snad vzpomínky to z doby mladosti, nemže
si ani do syta uiniti po vli, až konen celý obrovský

apparát velkého orchestru zmocní se nepatrné na pohled

melodie a rozvádí ji k národní zvsti o bojích a bitvách

pedk a ped vniterným zrakem dává vznikati ne-

koneným stepím ruským, po nichž zvuí melancho-

lický zpv koovných obyvatel. To není programní

hudba, nýbrž ryze lyrický projev vlastního vnímání a

názoru na pírodní scenerii vlasti a i pocit píslušen-

ství k národu. — —
Když se byl vzdal innosti uitelské na konser-

vatoi, nepijal již ajkovskij nijakého postavení, nýbrž

žil zcela voln ze skladby. Nkolikráte podnikal také delší

cesty do ciziny. Ješt za oné nkolikaleté vzdálenosti z ot-

iny, jež poala r. 1877, stihla ho z jara 1881 v Itálii zvst

o onemocnní jeho pítele Mikoláše Rubinsteina; na

velké koncertní toue, která se rozšíila až do Španl,

došel týž svého konce v Paíži. ajkovskij nenalezl ho

již na živu. Pod zdrcujícím dojmem napsal své veliké

trio z A-moll »A la memoire un grand artiste«,

s nímž známost sprostedkuje nám komorní matinée.

Dílo to vnováno je památce Mikoláše Rubinsteina. —
Ješt téhož roku 1881 vrátil se ajkovskij do Moskvy,

a sice k vysvcení chrámu Vykupitele, jenž byl po-

svcen vzpomínce na rozbití Napolenovy moci v r. 1812.

ajkovskij složil pro tuto slavnost slavnostní ou-

verturu, která na volném prostoru ped kostelem pro-

vedena byla od orchestru znan sesíleného. Jest to ouver-

tura »1812«, tvoící závrek posledního našeho kon-

certu, jejíž zvlášt silná instrumentace tímto dostaten

je motivována. Úvod díla, který ukazuje v prvnjších

dílech ajkovského astji pozorovatelné dlení bassových

nástroj smycových, líí tlumenou tíse, jež tíží všechna

srdce národ od Napoleona porobených ; ve stedu

díla, jež pechází ke hmatavému líení hrz vá-

lených, dominuje melodie marseillaisy stlesující fran-

couzství ; na konci triumfuje ruská národní hymna.

Originální obsazení vyžaduje mohutného rozmnožení

žesfového orchestru a bicího apparatu, k nmuž druží

se posléze zvuky zvon a hmní dl.

Za posledního desetiletí ped svou smrtí ml aj-
kovskij stále své bydlišt poblíže Klinu v gubernii

moskevské, posléze v Klinu samém, kde náležel statný

dm s parkem jeho majetku. Roku 1888 podnikl

delší koncertní cestu, na níž v Praze, v Lipsku, v Ber-

lín, v Hamburku, v Paíži a v Londýn dirigoval své

komposice ; tato bylo zvlášt pipravena od nakladatele

Daniela Rathera, který byl získal vlastnictví dl aj-

kovského pro Nmecko. O této toue podal zevrubnou

zprávu ajkovskij ve svých » Hudebních vzpomínkách «.

Srdené pijetí, jehož se mu dostalo v Hamburku, po-

hnulo ho, že téhož roku napsanou 5. symfonii z E-moll

vnoval pedsedovi hamburské filharmonické spolenosti

Avé-u Lallemantovi. Zda pání pívtivého starého

pána, aby obdržel od ajkovského dílo psané více

v duchu nmeckém, touto symfonií v celém rozsahu

bylo splnno, je ovšem pochybno. První thema první

vty ovšem upomíná na nmecké lidové písn, najm
na píse »Es ritten drei Ritter zum Thore hinaus«,

nebo snad ješt spíše na stejn rythmisovaný t. zv.

»Grossvatertanz«, aspo v podob, v jaké jej uvedl

Schumann v » Karnevalu «, a druhé thema vypadá do-

konce tak, jakoby ajkovskij podával ruku Johannu

Brahmsovi. Toto nezdá se být nijak pravd nepodobno,

ponvadž Avé Lallement byl obzvláštním Brahmsovým

ctitelem, jenž zajisté vynaložil všechnu námahu, aby

ajkovského rozehál pro Brahmsovu zvláštnost. Ale

tyto specificky nmecké názvuky jsou pouze v the-

matech samých a ztrácejí se v dalším rozpádání a

spracování, jež veskrze má známku ruské školy a zvlášt

vlastní manýry ajkovského a posléze v mohutném

žesfovém opancéování v tutti-fortissimo si vykroí.

Ob stední vty okazují z poátku a nkolikráte

v delším prbhu dmyslnost a grácii, avšak andante

stupuje se k mocnému forte se temi pozouny a tubou,

kdežto valík zíká se tchto nástroj. Nejpádnji vy-

krauje si závrená vta, v níž úpln chybí nžné

momenty a tém bez petržky zamstnány jsou tutti.

Hlavní úlohu hraje v celé symfonii hned v elo první

vty jako úvod postavená melodie, jejíž poátený

rythmus upomíná na Beethovenovu klavírní sonátu

op. 106, o jejímž smyslu a významu pohíchu nemohu

podati nijakého dalšího vysvtlení.

Od roku 1888 tšil se ajkovskij i obzvláštnímu

dkazu uznání svých umleckých výkon ve své vlasti

tím, že mu car vykázal estný žold roních 3000 rub.,

jehož užívati bylo mu souzeno pouze pt rok.
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V let roku 1893 pobyl njaký as v Anglii, ídil

v Londýn provedení své tvrté symfonie (F-moll) a

byl v Cambridži, zárove s Maxem Bruchem, Arrigem

Boitem a Camillem Saint-Sansem promován na doktora

hudby. Ne dlouho potom pítomen byl ješt provedení

své opery »Jolanty« v Hamburku a spchal pak do

domoviny, do Klina, kde ukonil své poslední dílo

»Symphonie pathétique«. První provodní toho díla

ídil v Petrohrad osobn, tyi dny pozdji onemocnl

tamže cholerou a v noci mezi 5. a 6. listopadem 1893

padl za obf tomuto moru.

Jeho labutí zpv, pathetická 6. symfonie z H-molI,

vsadila korunu jeho výtvorm a svou hlubokou váž-

ností a svým ušlechtilým výrazem pivodila umní
ajkovského nové ctitele v hojnosti. Dílo, v nmž
takka musíme spatovati poslední vli tohoto hudeb-

ního umlce, bylo všude na pamt velikého zemelého

provádno a ve zcela jiné míe než kterékoli jiné z jeho

dl rychle vykonalo okružní cestu po koncertních síních

svta. Proto mže ono býti pokládáno za nejznámjší

dílo ajkovského, dvod to, pro chybí na programech

našich slavnostních koncert.

Ukonuji svou pednášku prosbou, aby pro skvlé

a imponující vlastnosti dl Petra ajkovského : pádnost

a strhující s sebou energii jeho allegrových ideí, raffine-

ment a lesk jeho instrumentace, sladké rozplývání se

v kantilenách dlouze napjatých, nebyly pehlíženy

intimní pvaby jeho detailní práce, které otevírají se

nám ovšem teprve pi intensivním a neustálém s nimi

se obírání. Nechci tyto za specificky nmecké prohla-

šovati, myslím naopak, že k láskyplnému zahloubávání

se do lidových nápv nepravidelné na první pohled

a abnormní rythmické struktury ajkovskému oteveli

smysl pro podobné drobn lenné útvary Beethoven

a Schumann a nabádali jej k dalšímu postupu na této

cest. Ale každým zpsobem musím s drazem se vy-

sloviti, že práv toto napojení malého detailu nejvrouc-

njším výrazem nás Nmce s ajkovským zvlášt sbli-

žuje a nutí jej milovati.

Kdyby velikost hudebního umlce naprosto mla
spoívati ve stejn dokonalém ovládání všech forem

a výrazových prostedk, nevyvinuly by se ani pravé

individuality, spíše by pouze stanoveny býti mohly

stupové rozdíly ve velikosti tvrí síly. Bohudík, není

to loket, kterým umlce jest miti
;
spíše vlastní cena

jednotlivých osobností umleckých spoívá práv v jisté

jednostrannosti, v omezení se jich talentu na urité

obory, v nichž okazuje se jich speciální mistrovství,

které podmiuje pro jiné obory, teba ne manýrované,

pece od absolutní normy zvlášt se odlišující jimi

nakládání. Práv jako absolutn krásný obliej, takový,

který odpovídá všem ideálm pravidelného vedení linií

a soumrnosti dimensí, postrádá charakteristického vý-

razu, pro umleckou individualitu podmiuje zvláštní

povaha její, která vlastn zájem si vydobývá, ne abso-

lutn rovnomrné ovládání všech prostedk, nýbrž

spíše charakteristické v ped vystupování takového mi-

strovství v jistých smrech. Tšme se proto z indivi-

duality Petra Iljie ajkovského, jaká jest a snažme se,

abychom poznávali ji stále osteji v jejích zvláštnostech

a cenili i milovali její positivní stránky.

Bylf celým a pravým umlcem, který v poetickém

pesvdení o uskutenní ideál usiloval a díla svá

krví srdce svého psal. Za to budiž mu dík a est jeho

památce !*)

J. BOLEŠKA:

Deset let »eského kvartetta«.

Vzpomínky na zažité i doslechnuté píhody.

(Pokraování.)

Resultaty pedagogických snah Wihanových bylo

lze stopovati na žácích teprve ve tetím roce jeho p-
sobení na konservatoi. Ve školním roce 1890—91

nabyly vbec výkony konservatoe v jednotlivých oddle-

ních takového vzmachu v pravd umleckého, jakého

uilišt to nebylo svdkem za dobu celého svého

trvání nikdy. Píznivou shodou okolností nahromadilo

se v tomto roce mnoho vytíbeného žákovského ma-

*) Podávajíce tenástvu svému nezkráceným pekladem
tuto pednášku proslulého uence, zahájivší první, s krásným

úspchem absolvovaný festival ajkovského v lázeském
mst Pyrmontu (u Hannoveru), myslíme, že zavdujeme se

mu z nejednoho dvodu. ajkovského díla od první návštvy

mistrovy v Praze v únoru r. 1888 získala nadšené sympathie

našich hudebních kruh, tedy mnohem díve, než trvale se

upevnila v Nmecku. Soud o nich od poátku nebyl jiný,

než jaký ve svt vbec dnes panuje a také ústy Rieman-

novými dochází svého výrazu. V Rusku samém došla k nmu
všeobecnost teprve po cizin — jisté frakce byly prve

jiného mínní o ajkovském. Pátelé t. zv. novoruské školy

hudební snažili se u nás o to, abychom práv tento frakní

úsudek vzali za svj. To by byla ovšem methoda trochu

podivná, ponvadž každý národ musí posuzovati umní
pedevším ze svého stanoviska — a to i tehdy, když jde

o umní jiného národa teba kmenov píbuzného. Že aj-
kovskij je nejvtším tvrím hudebním umlcem, jakého vbec
kdy zplodila Rus, o tom není v civilisovaných zemích dnes

nijakého sporu a nám mže býti jen dostiuinním, že ne-

obmezeným uznáváním mistrova díla nekulhali jsme za kultem

mody, nýbrž že uinili jsme vlastn poátek poctivého kultu.

— Riemann dotýká se v ei dl ajkovského u nás vesms
známých a z vtší ásti mistrem samým k nám uvedených.

Výjimku iní pouze »Jolanta«, která, a dávno do eštiny je

peložena, nebyla uvedena na scénu Národního divadla.

í vinou, mohla by povdti nynjší operní správa, které

ovšem spíše vše jiné mže býti vytýkáno, než píliš horlivý

shon po zajímavých novinkách. P. r.
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teríalu ídce znamenité kvalifikace. Vedle této ovšem

nahodilé podmínky snad mla ješt jiná také trochu

zásluhy na pekvapujícím tehdejším zdaru. Konservato

byla tím, ím má býti v instrumentálním svém odd-
lení : výchovnou zdárných hudebník pro orchestr, ne

pstitelkou virtuos, bažících po velikánských svtových

rekordech. Rok 1891 byl posledním z oné periody,

v níž pijímání žactva dálo se do instrumentálního

oddlení v pausách tíletých. Od této organisace upuštno

bylo již na podzim r. 1891, od kteréž doby instru-

mentální škole každého roku dostávalo se pírostk.

Materiál žákovský nabyl tím vtšího kontingentu, ústav

stal se ve vtší míe, než prve, jemu pístupným, ale

kvalita orchestrální souhry že tím znateln klesla, ne-

lze popírati.

Snad nikdy možnosti dosíci kdysi v Praze orche-

stru výše vídeských filharmonik nebyli jsme tak

blízcí, jako roku 1891, kdy orchestr konservatoe,

poslední, jenž v tíleté stabilit chránn byl ped ne-

prospšným pohybem svých len, tak znamenit byl

fundován ve všech svých ástech, najm však ve smy-
covém sboru. Kdo tou dobou pebíhal mezi Vídní a

Prahou, byl nevyrovnatelným orchestrem msta prve

jmenovaného mén než jindy pekvapen pi srovnávání,

které z pravidla dopadávalo pro Prahu nikterak lichotiv.

Co do zvukové plnosti a okrouhlosti, pojící se s okou-

zlující hebkostí, nikdy pražský orchestr nemohl se vy-

kázati tou vzácnou dokonalostí, jakou podala konservato

ve svém postním koncert dne 2. února 1891. Z ryze

orchestrálních ísel byla na programu Gadeova ouver-

tura k » Hamletu « a Dvoákova tetí symfonie z F-dur

a mezi nimi umístn byl Brahmsv dvojkoncert pro

housle a violoncello, skladba to pro naše vzpomínky

zvlášt dležitá tím, že její interpretací uinili první krok

na veejnost dva nejvíce vynikající tehdejší žáci : houslista

Karel Hoffmann a violoncellista Otto Berger.

Jména ta byla dosud neznáma, a jak tomu oby-

ejn bývá v takových pípadech, nic nebylo pinášeno

vstíc výkonm jich majetník, le jakási nepedpojatá

lhostejnost. Po krátkém » tutti « nasadil Berger smyec
k pednesu sólového recitativu. Nkolika takty tmito

imponoval všeobecn. Zdravé muzikální jádro, naprosto

bezvadná technika intonaní a jistota ve smyci vzbu-

zovaly nemenší pozornost, než lehkost sarateovské

pímo elegance, s níž vynášeny byly z nástroje nej-

tžší passáže. Táž solidnost až do poslední noty musila

znamenána býti i na výkonu Hoffmannov, který, srov-

náván jsa s Bergerovým, pes to, že pojil se s ním

ve vzácnou egalnost, dovoloval uzavírati na zcela rz-

nou povahu obou produkujících se virtuos. Berger

již na tomto prvním kroku okazoval, že je souveren-

ním tlumitelem muzikální vášn, Hoffmann však dával

jí projevovati se v celé její nezkrotnosti. A pes tuto

rznost nezapeli oba, že mají jako spolenou vlast-

nost nejvzácnjší údl hudebního genia: osobitost.

Hoffmannv velký, oste determinovaný tón vyzname-

nával se takovou pvodností, že mu mohlo býti bez

rozpak pojištno odlišné místo v ad souasných

houslist a z Bergerovy hry mluvilo tolik iniciativy,

že poslucha vycvieného ucha byl by pi nahodilém

optném setkání se s ní musil rozpoznati ji i se za-

vázanýma oima.

S orchestrem, v nmž sedli takoví novicové, na

nichž neulplo nic ze školního prachu, kteí naopak

niím krom svého zevnjšku jinošského nelišili se od

hotových, veejnému psobení oddaných umlc, ne-

mohlo docilováno býti po tíletém kultu jinakých vý-

sledk, než pímo znamenitých. Ale celá tato generace

nabývala další muzikální posily tím, že mla ve svém

stedu i talenty produktivní. A tmto zase bylo na

prospch, že konservato, splynuvší r. 1890 s varha-

nickou školou a rozšíená o klavírní oddlení, prom-
nila se na hudební universitu a že vedle theoretických

disciplin byla zízena na ní zvláštní stolice pro praktické

vzdlávání se ve skladebním umní, v jejíž elo po-

staven byl sám Antonín Dvoák.

Když školní rok 1891 schyloval se ke konci a

chovancm tohoto požehnaného bhu mlo se dostati

absolutorních diplom, poutaly výroní výstupní zkoušky

tím, jak asi abiturienti budou závoditi o palmu v ohledu

výkonném. Ale u mnohých zajímalo, že pknými ukáz-

kami podány prve již záruky jich tvrí zdatnosti-

Úspch rozhodný sliboval tu dostaviti se na celé áe.
Dvoák nalezl náhodou materiál, s nímž mohl jako

pedagog pracovati se zdarem. Ne takový, pi nmž
by byl narážel na theoretické nedostatky, stavící se

rušiv do cesty uskutenní pobídek jím inných, nýbrž

co do prpravy hotové, škole odrostlé, umlecky s ním

cítící duše, u nichž každé slovo jeho inspirovalo je

jist k zamýšleným cílm. Z houslového oddlení

hlavn dva upozorovali na svj talent. Jako každý

pedagog, zaal i Dvoák s formou varianí. Napsal na

tabuli thema vlastní invence a celý kurs musil je vzíti

do varianí práce. Na jednom ze žákovských veer
byl pednesen elaborát, který podal mu Oskar Ne-

dbal. Na jiném došlo k provedení kvartetta z A-moll,

školní sice, ale nijak školácké práce, jejíž autorem byl

Josef Suk. Jen v posledním roce instrumentální školy

zárove ve skladebním oddlení požívali oba návodu

Dvoákova a již poznány na nich jako na celé tíd
výsledky jeho znamenité školy.

Louení se s takovými žáky bylo konservatoi

práv tak tžko, jako s druhé strany žákm s konser-

vatoí. Bylo rozhodnuto, že skladební oddlení píštím
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rokem zbaveno bude své ozdoby. Antonín Dvoák za-

vázal se od r. 1892 na dv léta pevzíti editelství

konservatoe v Novém Yorku a pi skvlých hmotných

podmínkách, jež mu byly povoleny, bylo málo nadje,

že vbec pocítí chu ujati se ješt jednou pražského,

jen skrovn honorovaného místa. Kdežto výluní

instrumentalisté rozutekti se do svta za rznými orche-

strovými engažementy, ty, kteí cítili náklonnost k tvorb,

udržela osobnost Dvoákova ješt rok na ústav. Dle

tehdejší zvyklosti, nyní již odstranné, nebylo totiž

námitek proti vli diplomovaných chovanc instrumen-

tálního oddlení, aby po absolutoriu prodlávali s no-

vým žactvem ješt »sedmý rok«. Krom toho autorita

Wihanova byla jim píliš velkým lákadlem, aby s vy-

svdením v kapse byli pospíchali z Prahy. A tak hlavní

síla smycového sboru byla konservatoi zachována

i pes školní rok 1901—02.

Samo sebou se rozumí, že komornímu studiu

mohla býti vnována tím vtší pée, ježto více uvolnn

byl as jednotlivým žákm, pravidelné tídní cviení

již pekonavších. Již v pedešlém roce rozdlena byla

skupina nejvíce vynikajících z nich v jednotlivá kvar-

tetta. Jako primariové úinkovali v nich Suk, Nedbal

a Hoffmann. (V orchestrálních cvieních prvý zastával

funkci koncertního mistra, dva další pak sedávali spolu

u viol.) Z piadných k nim hrá upozorovali na

sebe : výtený violista Ferdinand Schleicher (nyní kon-

certní mistr v Brémách), houslisté Josef Kovaík (nyní

professor na konservatoi v Novém Yorku) a Rudolf

Reissig (koncertní mistr a pozdji dirigent » Filharmo-

nické Besedy « v Brn), z violoncellist vedle Bergera

hlavn Julius Junek (nyní sólista král. zem. nmeckého
divadla v Praze). Krom toho sestavil Wihan ješt

zvláštní elitní kvartetto, kterému irou náhodou bylo

souzeno pedstaviti se v jednom z koncert »Jednoty

pro komorní hudbu «.

Poátkem listopadu bylo vydati se Wihanovi jako

sólistovi na tournée do ciziny. »Jednota « však, ne-

chtla-li se opozditi ve svých disposicích pro zbývající

ást správního roku, musila zhostiti se ješt v první

polovin téhož msíce jednoho ze svých osmi kon-

cert. Tu pistoupeno bylo na návrh Wihanv, aby

obstarání komorní ásti píštího veera sveno bylo

jeho žákm. Když se však zvst o tom roznesla do

obecenstva, konservativnjší jeho ást ptala se nevrle

:

»Tak jsme to dotáhli daleko, že máme být astováni

výkony nevyzrálých konservatorist?« A nechyblo

mnoho, aby byl podán výboru protest proti tomuto

kroku, od nhož oekáváno bylo ne-li naprosté fiako,

pece aspo snížení dosavadní úrovn produkcí. Ale

osud tomu chtl jinak.

*
* *

Dne 12. listopadu 1901 rozdávaný byly v kon-

certu
»Jednoty « programy, na nichž obvykle velkými

písmeny v ele jako spoluúinkující host oznaena byla

pvkyn Louisa šl. Ehrensteinová, len c. k. dvorské

opery ve Vídni. Pod dvma komorními ísly pim-
en malými literami uvedeno bylo, že je provedou pp.

Karel Hoffmann (I. housle), Josef Suk (II. housle),

Oskar Nedbal (viola), Otto Berger (I. violon-

cello) a Julius Junek (II. violoncello). Pozornost

obecenstva, zvlášt nmeckého, po zvyku obrácena byla

pedevším k vídeskému hosti, jenž na druhém míst

programu ml pednésti arii Alžbtinu z «Tannháusera«

a na posledním nkolik písní. Vystoupení pvkyn
bylo provázeno ješt jistou pikantností. Aby vyhovla

pražskému závazku, musila se vydati na cestu takka

pímo ze svatebního veselí. Slavilaf o pedešlém odpo-

ledni satek svj s hudebním referentem »Extrablattu«

drem Kónigsteinem. Ehrenstein — Kónigstein, o zmn
této inny v obecenstvu dobré i špatné vtipy.

Koncovka »stein« zstala, ale slovo »Ehre« (est)

ustoupilo slovu »Kónig« (král) — pvkyn tudíž za

ztrátu cti získala krále! Tof ovšem zabavovalo mysle

obecenstva více, než sousteování se na první íslo

programu : Schubertovo smycové kvintetto se dvma
violoncelly z C-dur. (Pokraování.)

Nové hudebniny a knihy.

Jahrbuch der Musikbibliothek Peters 1901. Vydal

Rudolf Schwartz. Lipsko. Nákladem C. F. Petersa, 1902.

Devt let již uplynulo od té doby, kdy nedávno zemelý
majitel proslulého lipského nakladatelství Petersova dr. Max
Abraham založil pi firm své knihovnu, která by širšímu

obecenstvu sloužila k podpoe pi studiu hudebn-vdeckém.
Správcem a spolu knihovníkem jejím jmenován zasloužilý ba-

datel v oboru staré italské hudby dr. Emil Vogel, jenž po

dlouhá léta byl i redaktorem této výroní publikace správou

knihovny vydávané. Jeho záslužná innost, která pispla velmi

k rozšíení a obohacení knihovny, byla bohužel ped rokem

perušena ; musilf se na lékaskou radu úadu svého na ne-

uritou dobu vzdáti. Na míst nho byla správa knihovny

svena jeho píteli a spolužáku u Philippa Spitty, dru Rudolfu

Schwartzowi, jemuž pedána byla i redakce této publikace.

Novým redaktorem nebylo nic zmnno na úprav le-

tošního osmého roníku, neb nebylo k tomu žádné zajisté

pohnutky, ježto posavadní roníky se vždy co nejlépe osvd-
ily. Jak obyejn, poíná se i tentokráte s roním pehledem
frekvence knihovny, množstvím vypjených dl a celoro-

ními pírstky. Ostatní ásti publikace vnovány nkolika

vdeckým lánkm a obvyklé obšírné bibliografii hudebních

knih roku 1901 ve všech zemích vydaných.

Z lánk zajímá nás hlavn Hermanna Kretzschmara,

nadepsaný »Vzdlání nmeckých hudebník*. Jest to opt
jedna žalostivá epištola na nedostatky hudebního školství a

na malé všeobecné pedvzdlání nmeckého hudebnictva.

Velmi zajímavým a cenným jest v tomto lánku dosti pkn
upravený pehled vývoje hudebních škol od dob nejstarších. —
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Druhý lánek téhož autora »Z italské periody Nmecka* za-

sluhuje hlavn pozornosti obranou umlecké seriosnosti nea-

polské opery 18. století. Autor chválí pi této škole výtené
podání duševních stav pomocí sólového zpvu a opravuje

chybné domnní, že do italské opery chodilo se pouze arie

poslouchat, vždy prý i Metastasiova libretta hojn píležitosti

k pestré podívané poskytovala a rozmanitým djem diváka

lákala.

Adolf Sandberger v lánku »Mozartiana« referuje o dvou

nových Mozartovských nálezech. Prvý, autograf 13— Mletého
Mozarta, nartující jména osob, s nimiž se v té dob mladý

umlec sestkal, jest nade vši pochybnost pravý; však druhý,

nedávno nalezené mše z D-dur, zdá se nálezci býti pvodu
nezarueného.

ad lánk tchto jest pedeslána Spittova rozprava

o »Nových smrech v oboru evangelické hudby církevní«,

která podává dkaz, že v nejednom ohledu byl vývoj pro-

testantské hudby církevní v 19. století podobný katolické.

Podobnost hlavn jest v snaze pivésti opt k platnosti

hudbu dávno minulých epoch (italskou 16. století) a všímati

si jakož i horliv pstovati kult sborového zpvu a capella.

Bger.

Národní divadlo.

Minulý rok opery Národního divadla zavel své úty
13. ervence Messagerovou »Bearankou«, jež o nkolik dní

díve v novém nastudování po dlouhé dob se objevila na

našem jevišti. Poslední slovo tedy podobn jako v minulém

roce pi »Michuovic dceruškách« mla lehká musa operetní.

Nové obsazení nkterých úloh nepodává však píležitosti

k zvláštním pozorováním o poddajnosti a výkonnosti k tm
a podobným píležitostem rekrutovaného souboru, jež by se

odchylovala od poznatku, že nemáme operetniho souboru,

jenž by dovedl ten zprvu odmítaný, pak na milost pijatý

genre interpretovati ve shod s hodnotou a smavým, bez-

starostným výrazem jeho mluvy.

Pehlédneme-li ve struných a zbžných rysech, nikoli

íselných, nýbrž obsahových, pstní opery v roce práv
minulém, který je druhým obdobím nové správy, nemžeme
se ubrániti dojmm zvláštní zkušenosti : míním nejprve stag-

naci pvodní tvorby eské a raí chod v sestavování moder-

ním požadavkm odpovídajícího operního repertoiru.

První zjev je vskutku povážlivý a zasluhoval by obšír-

njšího objasnní, nežli se tak státi mže v nkolika glos-

sách. Faktum, že od Fibichova »Pádu Arkuna« a Dvoákovy
»Rusalky« neobjevila se u nás zpvohra hodná provedení

mimo Kovaovicovu »Na starém blidle«, která pes všechny

chvályhodné pednosti svoje není ani dílem jednotné ražby,

ani neznamená nový krok na dráze eské zpvohry Smeta-

nou otevené a na ten as vyvrcholené, — je píliš výmluvné
;

než aby nemlo v sob osten podncující k pemýšlení o pí-

inách. Ty patrn vzí ve zpsobu a útvaru našeho veej-

ného hudebního života a v nedostatku pravého cíle vdomého
kultu hudebního umní. Co nám hudbou vychováno, tíhne

všemi svými snahami a veškerou svou vlí k módním, chvil-

kovým cílm slávy, která je údlem hudebníku výkonnému,

virtuosovi, a nelze zavíti oi ped poznáním, že tím podebírá

se základ úsilnému pstní hudby jako ryzího umní. Le
obecenstvo utvrzuje svou nekritickostí takové názory a marný

bude všechen boj vážn pemýšlejících a piln se o nápravu

zasazujících lidí, dokud nevrátí se veejný život hudební ke

kultu hudebního krásna, k esthetickým vjemm, na míst
aby tleskal jalovému triku virtuosství, které skrývá se jako

stízlík pod orlími kídly umní, spolu s ním na výši slávy

se zvedajíc. Povrchnost hudebního vzdlání je pouhým ná-

sledkem, nutným a nezvratitelným takového stavu vcí, který

teprve v poslední dob dochází povšimnutí a ocenní, akoli

zase pi kritice — jak u nás bohužel astým bývá zjevem —
zachází se až k paušálnímu snižování pi rozpoznávání píin
zejmého úpadku. Shon a chvat, který žene umlce dnes

k neznámým metám, není píhodný k sousteování, jímž je

podmínno zrození velkého umleckého díla ; tíš sil a ener-

gií nezbudovala nikdy architektur a obích linií geniálních

umleckých koncepcí — a tou trpí naši umlci skoro všichni

;

ticho zádumivé a teskné je však známkou vysíleného žití,

rozkladu a tlení. Z dílen eských hudebník zaznívá jen kle-

pání ciseleurských kladívek, pracujících na malých formách —
ve velké výhni zpvoherních (a práv tak až na nepatrné,

ale tím více vážící výjimky i symfonických) tendencí doutná

jen a obas zanítí njaká jiskra. Doutná jen skuten a ne-

vím, zdali by vanutí otevené scény nevykíslo z ní živjší

ohe . . . Le partitury vracejí se autorm a nikdo nemá tu-

šení, kolik se jich vrátilo a zdali vskutku vrácení bylo nutné.

Druhým stinným bodem minulého roku operního je

neustálenost, skoro nedostatek repertoiru. Bezdky srovná-

váme první doby roku 1900, plné živého proudní a úspš-
ných pokus o jakýsi v základech dobe zredigovaný systém

repertoiru, s nynjším úplným tápáním bez rady a náležité

zkušenosti a potebného rozhledu. Skoro dali bychom víru

tm, kteí vidí podnes iniciativnost onch poin nikoli

v osob chefa opery, nýbrž v osob prvního tenora pana
Karla Buriana. Je jisto, že celý repertoir, v nmž on uka-

zoval své umní se stránek, jakých jsme jen v cizin a nikoli

u vlastního umnného krbu mohli býti úastni, leží dnes

ladem a že opera Národního divadla živoí nedostatkem

náhradního repertoiru. Nemalou vinu toho zptného vývoje

k primitivnímu nese okolnost, že neznáma je správ opery

zásada ekonomického využití pohotových sil a nutnost ná-

sledk, jež dostavují se s mezerami v umleckém personálu

;

na míst toho se setkáváme s nezamstnáváním nkterých

a vypovídáním druhých. Úzký obzor, do jakého se uzavírá

správa opery naší, nelze také od spoluviny osvoboditi,

máme-li po ruce tak pádný doklad, jakým je repertoirový

pehmat sbhlý pi výbru jediné zpvoherní novinky mi-

nulého roku, Laloovy »Povsti o Ysu«.

Ani tomu však nelze se diviti. Vždy nedostatek roz-

hledu a prozíravosti — nechci íci nedostatek vdomí o po-

vinnostech, jež jediné eské operní scén uloženy jsou ze-

telem k domácí produkci — zavinil patrn také, že od

Fibicha v minulém roce nehrála se v Národním divadle ani

nota a stále pipravovaný »Pád Arkuna* na konec ani ne-

vypraven — a práv na Fibichovi pan chef opery sliboval

ukázati své reprodukní umní a povznésti zejména »Sárku«

k úplnému uznání a ocenní. Zavinil dále, že dosud ne-

zmohla se opera naše na úplný repertoire Smetanv, že

z Bendla na sklonku roku jen pro forma vybrán »Starý

ženich «, že ani pokus se nestal ukázati vývoj eské zpvohry
v hlavních rysech systematických bez mezer v nejmladší

tvorb (Jos. B. Foerster).

Zpsob, jakým koná se výbr repertoiru, je s to udržo-

ván' naše obecenstvo — v hudebním, ale v pravd jen hu-

debnickém národ piznání podobné je dosti krušné — bez-
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toho nepíliš hluboce hudcbu-estheticky vzdlané v klamu

o hodnotách umleckého díla a smrech nových powagne-

rovských proud, které teba nešly výš nad jeho dílo, pece

ukazují se z mnohých stránek zajímavými ideovou svojí

podstatou. Tím práv ztrácí na váze kulturnost Národního

divadla a nastupuje kolísavá nevyhrannost v cílech a úkolech

internacionální scén na roven postaveného jevišt.

Podobn je tomu s jiným dležitým initelem : repro-

dukcí umleckých dl. Od dob Wagnerových tou mrou
rozhojnily se naše poznatky a tak zjemnil se v kruzích hu-

debn vpravd vzdlaných cit pro odstín, kresbu a plastiku

reprodukní, že nestaí nám dávno již kapelnická hl, tak-

tovka ídící celek umleckého díla, nýbrž hledáme v prove-

dení jednotnou ideu, základní ráz, pln vyslovené krédo

umlcovo probhlé hranolem silné individuality dirigentovy,

v níž se koncentruje moderní naše nazírání plné odvážné

pokrokovosti s hloubkou všeobecn lidského, skoro sociál-

ního cítní. Ml jsem píležitost rozvinouti toio thema po-

nkud šíe na tchto místech pi zpráv o novém nastudo-

vání »Dona Juana* a mohu jen dnes konstatovati, že poža-

davek podnes je nesplnn, ba že se zdá, jako by zcela byl

upadl v zapomenutí . . .

Vstupujeme tedy neuspokojeni ve brány tetího roku

a vdomí, že možnost výkon zstala daleko za skuteností

jejich, mlo by býti správ opery pobídkou, aby obrátila

zetel k pracovnímu programu, netápajíc dále ve tmách

bezzásadné libovolnosti. z.

Zprávy spolkové.

jednota eskoslovanských editel kr, ka-
pelník, varhaník a majitel hudebních škol.

(Za redakci této rubriky odpovídá B. Kašpar.)

Kol. X., ed. kru a majetník hud. školy ze stedních ech,
zaslal práv níže uvedený dopis, který pro zajímavost jeho
otiskuji. V mnohém ovšem nelze s p. pisatelem souhlasiti,
je tu a tam jednostranným neb špatn informovaným.
1 dovolím si ke konci pipojiti objasnní stanoviska Jednoty.
Dopis uvádím doslovné:

Jelikož letošní srpen meškati budu as v Karl. Varech
na léení, nelze mi valné hromady se zúastniti. Zamýšlím
tedy s Vámi o zákonu navrženém a v ís. 24., 26. a 27. » Dali-
bora* uveejnném, nkolik pátelských slov vymniti.

A. Pokud se týe ed. kr a varhaník:
Cl. 7. bu opraven as takto

:

Vyuování zpvu na školách obecných i mšanských
sveno bu za odmnu editeli kru, pípadn varhaníku.
Toliko pro školy stední žádá se (všude ta nezbytná a v »Jed-
not« tak zhýkaná) státní zkouška.

Po mém náhledu má ten, kdo absolvoval po kolikaletém
pilném studiu školu varhanickou neb konservato více hud.
vdomostí a praktického výcviku než ten, kdo na p. z jiného
oboru sejda, vnuje se pak hudb. Za kiatinkou dobu se
nkde trochu pipraví a mnohdy pouhou jen náhodou tu
státní zkoušku vykoná. Takových jest vtšina ! A o takové
jen státn zkoušené se zajisté více staráme než nám teba,
starších ed. kr a varhaník zanedbávajíce.

Tím, že by jen ádný ed. kuru (teba nezkoušený
státn) musil na mšf. a obec. školách zpvu uiti, získává
se pro sbor chrámový mnoho dobrých a vydatných sil (na
p. z mšf. škol dosplejší dítky) a nikdo nemže mu pe-
kážek initi. Bude-li však na mšf. školách uiti nkterý
uitel (státn zkoušený) téže školy a není-li práv s ed. kru
za dobré, zradí dítky od návštvy i úinkování ve sboru
chrámovém. Následky tohoto navrženého l. 7. ucítíme po-
zdji jen my, editelé krv.

Že by nezkoušený ed. kru nemohl na stední škole

vyuovati, nemá eho litovali. Jef zpv na stední škole jako

páté kolo u vozu a uitel odkázán na milost a nemilost pán
professor. Vždy žáci stedních škol nemají dosud schvá-

lené uebnice zpvu a uitel nucen všecko na tabuli psáti.

Jak se tím vyuování u žák nechutným stává, neteba
dokládati.

Práv napadá mi snad dobrá myšlénka ve prospch
ed. kru, aby totiž obce, kde samostatný ed. kru psobí,
povinna byla potebné síly mu p 1 a t i t i. Co by tím

editeli kru odpadlo starostí a nedstojného se doprošo-
vání. Nemá pan fará ku své poteb placených kostelník,

zvoník a pod. ? Nemají úady placených potebných sil ?

Jen ty, editeli kru, vychovávej, u, jóros a bu trpliv

i poslušen své vrchnosti ! To ti osudem dopáno ! Vezmi,
kde vezmi, pkné vci a dobe musíš provádti, jinak bude
zle! Noty bu kup neb opiš, svtlo a otop ke zkouškám
dávej a to vše jen pro est jména a stavu svého! Není to

rozkoš ? Chra se ale za práci svojí mzdu požadovati ! Máš
právo štolu (je-li jaká) vybírati a za plat jiné uiti. Ostatn,
do toho nikomu pranic není, máš-li dostatených prostedk
k mizernému živobytí. Tof starost Tvá ! — Di se

!

K l. 9. navrhuji, aby ed. kru neb varhaníkem státi

se mohl jen absol. varh. školy, nebo ta specieln vychovává
síly pro ten obor. Kdo má jen státní zkoušku nemá býti

k úacju tomu ani pipuštm
l. 9. má tedy zníti: Red. kru neb varhaníkem mže

se státi jen ten, kdo vykáže se vysvdením školy varha-

nické. (Ostatní nech odpadne.)

B. Pokud se týe kapelník:

Ku l. 3. Kdo státi se chce kapelníkem, prokaž vysvd-
ení varh. školy, konservatoe neb c. k. státní komise zp-
sobilost svoji. Jiní musí složití zkoušku uc. k.

místodržitelství atd. . . . Pro má na p. absol. varh. školy,

konservatoe neb se státní zkouškou skládati zase novou
zkoušku? To je zbyteno! Vystupujme písn proti neod-
borníkm, ne proti sob samým

!

C. Pokud se týe škol hudebních:

l. 4. (»Dalibor« . 26— 27), se mi rovnž nezamlouvá

!

Pro má býti škola hudební povolena jen žadateli se

státní zkouškou.? Jest takový žadatel nad ostatní stavy n-
jak vyvýšen ? i zvláš akademicky vzdlán ? Což absolvo-

vání školy varhanické neb konservatoe nemá k tomu oprav-
ovati.? Zase ta nesprávnost!

l. 4. zniž : Žadatel musí prokázati vysvdením varha-

nické školy, konservatoe neb c. k. státní komise zkušební
zpsobilost svoji atd.

l. 7. arci praví, že editel kru, varhaník i kapelník
smí nezávadn, hudb vyuovati, ale jak by to vypadalo!

Jak to vypadá dnes? Nebylo by lépe, aby spíše obec sama
nebo jen ádn ustanovený editel kuru (nežádá-li

o to, teprve varhaník, kapelník neb státn zkoušeny a to na
venku) sml školu zíditi, a ostatní páni aby byli jen

uiteli? Píklady podobné jsou hlavn na Morav: Olomouc,
Kromíž, Prostjov, u nás nyní Písek, ovšem školy spolkové.

Soustedí se žactvo, odpadne nezízená konkurence, školné
lze ádn stanovití a žactvo zdárn bude prospívati. Uitel-
ský sbor bude také spokojen, nebo odpadne mu starost

0 poet žactva (myslím, když uí na svj vrub). Za mladší
síly uitelské lze pibrati pak nové absolventy varhanické
školy rieb konservatoe. Odbudou si takto hospitaci.

Že kladu draz na to, aby v prvé ad editel kru
byl bu editelem takové hudební mstské školy neb sám
majitelem, (což již se dje) iním z toho dvodu, že na venku
(a pro venek myslím takovéto zizování škol) jest editel
kru až píliš zamstnán ochotným úinkováním v rzných
spolcích, a že jen jemu nejprve pi nepatrném roním služ-

ném náleží píjmy své zízením hudební školy si zlepšiti.

Je také pro to nejpovolanjším svojí intelligencí hudební
1 všeobecnou. Konkurence, budou-li se školy povolovati
k uritému potu obyvatelstva, nemusíme se pak báti, jako
dosud.

Nelze »Jednot« v místech, kde takové školy není, po-
dobnou zíditi?

Místní editel kru byl by její editelem a jiná síla

uitelská by se našla.
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Snad by ron nco istého do pokladny spolkové
pipadlo.

Pemýšlejte, za pokus by to stálo ! Ptejte se v Olo-
mouci, Kromíži atd.

Ovšem, že by se l. 4. musel dle toho upraviti.

Uvedu nyní píklad našich slastí venkovských:

V B. dosti hudebním ml editel kru ped nkolika
roky žák hojnost, a mnozí ševci, pilnikái atd. také vyuo-
vali. Pišla do B. absolventka konservatoe se státní zkouš-
kou z klavíru (otec její jest v B. úetním továrny), otevela
hudební ústav a ejhle ! Všecka dvata sthovala se rázem
od zkušeného uitele k nezkušené uitelce. Klavír editelv
osiel ! — Netrvalo dlouho, a povolení k zízení školy ob-
držel lovk, tuším, že poestného emesla krejí na rzná
vysvdení. A editeli kru zachováno bylo aspo nkolik
hoch houslist, nyní i ti se mu odsthovali. Inu, nové
košt dobe mete ! Nyní je chudák rád, že hlady neume.
Na to ješt má hroznou potíž s dkanem, který lid zrazuje,

aby regenschoriho na pohby nebral a odbývá to s kostel-

níkem a dá si dobe platiti!

Takové slasti snad jsou i jinde! Zde teba rychle a
rázn jednati a nikoli jak se dosud dje v »Jednot« poslou-
chán' jen pány majitele škol z Prahy a tm stále cestu kle-

stiti. O venek se nikdo nestará, jen o státní zkoušky. Zde
je výtka na míst! Povzte, co dáma neb pán státn zkou-
šený obdrževší povolení k hudební škole pro veejnost
z ochoty iní? Nieho! To náleží do diny editele kru!
Vždy každoron tolik dam státní zkoušky absolvuje, že za
krátko náš venek bude jimi zaplaven ! To stojí za uvá-
ženou.! —

l. 12. bu opraven tak, aby editel kru a varhaník
sml také (bez státních zkoušek) v pensionáteeh neb klá-

šteích vyuovati.
Tof zhruba vše, na jsem pi tení zákona pišel!

Nyní dále!

Kol. Moravan navrhuje inspektory. Až bude zem neb
stát školy zizovati a také vydržovati, jako dosud obecné
i mšanské školy, pak jsou inspektoi na míst. Nyní ale,

kdy jsou v soukromých rukách, je nesmyslno nco podob-
ného navrhnouti. Za dinu, hubený honorá a dan máme
se dáti njakým starým bruounem špehovati a snad mu
i diety platiti ? Toho nám vru neteba ! Každý majitel školy
podniká se svým žactvem každoron veejnou zkoušku, aby
se rodie i veejnost pesvdila o vedení celého ústavu.
To doufám staí! Inspektoi byli by jen na obtíž a nic by
se nezlepšilo, naopak zhoršilo. Chtjí-li to páni z Prahy,
budiž ! My to nepotebujem ! Jak by se ku p. provedla in-

spekce tch, ku kterým majitel školy nucen je do domu do-
cházeti ? Jest jim toho teba ? To nesmysl ! Vysvdení hu-
debních škol (soukromých) nemají také žádné platnosti.

Proto : Pry s inspektorem z našich hudebních škol !
—

Každý editel kru, kapelník, majitel školy nech zjed-

nává stavu svému vážnosti a úcty, aby byl ve vcech hu-
debních vždycky na radu brán a za prvního znalce v míst
platil. Mnohý kollega špatným, nezízeným životem, holdu-
jícím jedin libému trunku a papání, uvádí jiné ádné kollegy
do špatného svtla ped lidmi a ekne-li se: »To je editel
kru« —

,
každý v nm vidí jen »bumbálka« a »muzikanta.«

O hudební umní se píliš mnoho nestará! O uitelstvu se
tak pece nemluví. — Bude mi potšením, když nco do-
brého z toho listu v prospch náš pipadne, o emž, možno-li
Vám, se mnou sdlte.

Rzné zprávy.
* Jindich z Káan za své rekonvalescence v Roudné

u Sobslavi zamstnává se komposicí velkého balletu, k nmuž
sujet vypracoval mu Ladislav Novák. Na titulu autoi dosud
se nesjednotili.

* Nakladatel Ševíkových studií houslových Ed. Bos-
worth pesídlil se z Lipska do Vídn, kde zakoupil hudební
závod Kratochwillv. Do jeho majetku pešel tím též vídeský
hudební týdenník »Neue musikalische Presse*.

* Pietro Mascagni a Eleonora Duse podniknou na
podzim tournée do Sev. Ameriky. V témž ase, kdy skladatel

poádali bude operní pedstavení s italským ensemblem,
tragédka seznamovai bude Ameriany s Annunziovými
inohrami.

* Dne 19. ervna provedena byla v divadle hospitalu
u srdce Ježíšova v ím za pítomnosti mnoha kardinál,
prelát, umlc a aristokrat tíaktová duchovní opera »Leo^,
jejíž skladatelem je don Raffaele Anatolisei a autory libretta

Alberto Caviglia a Elio Santi. Dílem tím prý Salesiané
oslaviti chtli nedávné papežské jubileum. Dj opírá se

o episodu ze života Lva Velikého, jak pemluvil Atillu, aby
na svém pustošícím tažení ušetil vného msta.

* Arnošt Praus, dosavadní editel kru ve Bzenci
na Morav jmenován c. k. zemskou školní radou uitelem
hudby na c. k. ústavu uitelském v Sobslavi.

* Em. Starý, který provázel letos jako dirigent Brnn-
skou operu na její vítzné pouti po jihu získán, pro píští

saisonu editelem Fr. Trnkou.

* Na »Palazzu del Popolo* v Kremon odhalena byla
v tchto dnech pamtní deska Olivierovi, skladateli hymny
Garibaldiho, onoho rozkošného pochodu, jenž nabádal
k udatnosti mužstvo vítzného tohoto vdce. Olivier v Kre-
mon zemel jako kapelník 2. pluku granátnického.

Vydavatelství t. I. prosí pp. poadatele všech

vtších koncert (akademií atd.) mimopražských,

aby v as podávali nám o nich pedbžná
oznámení. Zájem autor, spoluúinkujících a celé

veejnosti na tchto produkcích vyžaduje nejen

pelivé jich registrování, nýbrž i podrobování

jich odbornému posudku. Vydavatelstvo je ochotno

pinésti hmotnou ob, hodlajíc k podnikm ta-

kovým vyslati po pípad zvláštního svého referenta,

jenž by mohl pp. poadatelm vhodnými pokyny

býti nápomocen v jich innosti. Oznámení inna
butež hudebnímu závodu

Mojmíra Urbánka

v Praze, Jungmannova t. . 14.,

Hlávkv palác.
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J. BOLEŠKA:

Deset let »eského kvartetta«.

Vzpomínky na zažité i doslechnuté píhody.

(Pokraování.)

K pednesu tohoto rozkošného díla vystoupilo na

podium pt mladík, u nichž sporé ochmýení okazo-

valo na pekroený sotva práh jinošského vku. Na
první pohled zaujati musila každého jich nelíenost.

Spíše trochu neomalen, než vypoítav kráel každý

z nich k svému pultu. Jich zevnjšek prost byl všeho,

ím chtjí se umlci obyejn na první pohled lišiti

od ostatního obanstva. Hlavn výstedn dlouhé vlasy

— jež eské písloví správn staví do nelichotivého

pomru k rozumu — a dekadentsky bledé tváe scházely

naprosto. Za to ze hry jejich zavanulo hned jakési

dosud neznámé kouzlo. Nástroje pojily se v souzvuk

takové vyrovnanosti, jakoby je týž hrá byl vyluzoval

z téže klaviatury. O njakém sebe menším vystupování

z rámce, jež by na jednoho bylo upozorovalo na úkor

druhých, aneb jímž by jednotlivec nebo celek stavl se

nad skladbu, nemohlo býti ei. Již po první vt roz-

bouil se v sále zuivý potlesk a stupoval se po dal-

ších vtách, až propukl ve zjevné nadšení po finálu,

v nmž hlavn svižné vedlejší thema vjelo do obecen-

stva jako elektrická jiskra. Všeobecný hlas i širšího

obecenstva, jež jak prve povdno, komorní ísla sle-

dovalo jindy jen poloviním sluchem, vyznl v ten

smysl, že v tchto místech nebývá slyšeti tak vyrovna-

nou kvartettní hru a že by »Jednota« uinila nejlíp, kdyby

toto mladé sdružení na stálo získala pro své úely. Vzpo-

menouti sluší, že pítomný dr. Kónigstein, jako svdek

prvního úspchu mladých umlc, již tehdy je povzbu-

zoval, aby neopomenuli za vhodné píležitosti ped-

staviti se Vídni.

Jinak postavila se však k tomuto debutu kritika.

Pozorování rozdílu mezi výkony jindy v tchto místech

obvyklými a tímto zdaeným pokusem nechala úpln
stranou a absolutní mítko pikládajíc, sofisticky

ptala se slovy Davidovými z » Mistr pvc « : »Což

jest ueník bez chyby ?« Snad vle chrániti autoritu

professor nedovolovala píliš vynášeti jich žáky. Proto

spolek zstal vren panujícímu systému a z mladých

umlc vybíral si jen od pípadu k pípadu violistu

a violoncellistu, když svoje kvartetto s vypjeným pri-

máiem musil šíiti na vtší ensemble.

Jako celek slyšáno bylo potom mladé kvartettní

sdružení v saison 1892 jen dvakráte, a to o žákovských

veerech konservatoe. Po druhém z nich (dne 2. dubna

1892) složili Hoffmann, Suk a Nedbal nástroje a sp-

chali do koncertu » Mšanské Besedy « pražské odehrát

poprvé veejn Smetanovo kvartetto »Z mého života«,

pi nmž violoncellový part pevzal uvedený již sou-

druh jich Junek. Podobn stalo se dne 10. dubna

v »Mšanské Besed « karlínské, kde umlci v tomto

pozmnném složení provedli m. j. poprvé Chválovy

» Sousedské «. Bergerovo vymanní se ze solidarity se

temi vyššími hlasy ve dvouch pípadech asov sob
blízkých zavdávalo podnt k rozmanitým poznámkám.

Vlastní jeho dvod byla zásadní nechu propjovati

se k produkcím nehonorovaným. Ta mohla mu vyklá-

dána býti snadno jako následek píliš vyvinutého smyslu

pro praktinost. A pece vyplývala spíše z idealismu.

Berger byl v umní tuze aristokratického smýšlení a ni-

eho se nestežil úzkostlivji, než sevšednní, k nmuž
povolná ochota umlc zvlášt v našich úzkých po-

mrech asto nevdomky podává ruku. Ale pípad byl

pro další dráhu kvartettního celku ominosní. Nikdo ne-

tušil, že trochu nepopiratelné svéhlavosti a vrtošivosti

v Bergerov povaze zavioval zárodek smrtonosné cho-

roby, pro kterou po tomto dobrovolném a doasném
vyluování sebe z celku musilo posléze nastoupiti nu-

cené a trvalé . . .

Na sklonku školního roku 1892 podruhé úast-

nili se naši umlci výstupních zkoušek konservatoe

jako instrumentalisté. Poslední den tchto zkoušek v-
nován byl komposiní škole Dvoákov. Dne 9. er-

vence 1892 bylo žákm nejvíce pokroilým prokázati

zralost svou skladbami pro orchestr, jež dle uebního

plánu autoi sami musili nastudovati a íditi. Suk ped-
stavil se pi této píležitosti » Dramatickou ouverturou «,

Nedbal provedl »Scherzo capricc a «Slavnostní po-

chod «. Všechny ti skladby vydobyly si veliké pochvaly

a zvlášt u Suka nebylo sporu, že hlásí se ke slovu

tvrí talent prvního ádu. U Nedbala již ve zkouškách

pozorovati bylo pronikavou náklonnost k dirigentství

a proto sveno mu nastudování symfonierty, jež pod

"Píští íslo „"Dalibora" vydáno bude dne 30. srpna.
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dohledem Dvoákovým vzešla ze spolené práce celé

školy. Prozíravjšímu sledovateli neušlo již tehdy, že

tato generace je s to, aby vydala ze sebe krom posily

oboru virtuosnímu a tvrímu i oživující mízu diri-

gentsví, jehož dstojných pstitel nebývalo u nás

nikdy na zbyt.

Po uplynutí ferialních msíc — které Suk a Nedbal

ztrávili po vtšin u Dvoáka na jeho letním sídle Vy-

soké u Píbrami, kde svému milovanému uiteli, ped
jeho brzkým odjezdem do Nového Yorku, byli pod-

porou pi zdlávání klavírních úprav skladeb, naku-

pivších se mu v posledních létech — nastala všem tyem
mladým umlcm povinnost, ohlížeti se po založení

existence. Struný rozhled po dosavadním jich život

pouí nás, že i v tomto ohledu ^ mli mnoho spole-

ného. Pedevším, že vychováni byli ve spoádaných

pomrech, které ušetily je za studijních let boje o ži-

vobití, ale že pro budoucnost nikdo z nich neml spo-

léhati na více, le na svou umleckou zdatnost, proež

každý v as oddával se pemítání o svém píštím osudu

a osnoval pro sebe urité, od druhého prozatím dis-

paratní plány.

Primarius Karel Hoffmann, mezi soudruhy svými

jediný Pražan, na estnou pednost ml nárok i svým

seniorátem. Narodil se 12. prosince 1872 na Smíchov.

Otec jeho, muž práce, jenž na sklonku svého života

za poctivou, dlouholetou innost svou dokal se uznání

z míst nejvyšších, peliv staral se o výživu a vycho-

vání své rodiny. O zddné náklonnosti k hudb ne-

mohlo se mluviti u Hoffmanna, když z tercie reálné

školy pecházel na konservato r. 1885, práv jako

ostatní jeho kvartettní druzi. Za sedmiletí uebního

bylo na nm pozorovat, že vyvine se ze všech ty
nejjednostrannji. Povinnému studiu theoretickému v-
noval se sice také s celým úsilím, avšak bez úmyslu,

že by z nho kdy chtl tžiti jako skladatel. Necítil-li

v sob tvrí vlohy, tím intensivnji za to pilnul

k svému nástroji. Jedinou snahou jeho bylo, domoci se

zdokonalení návodem nkterého mistra svtového a na

housle navázati pokraování svého života.

Otto Berger, po vku Hoffmannovi nejbližší (na-

rozen 20. íjna 1873 v Machov na Náchodsku) byl mu
i v umleckých náklonnostech nejpodobnjší. Kdo jej

slyšel pednášeti na p. Lalov koncert, musil míti

dojem, že genius violoncella vtlil se do jeho osoby
— tak srostla jeho bytost s nástrojem, jejž dovedla

vdechnutím duše mniti z mechanismu na organism.

Ml proto jako sólista dvod mnoho oekávati od bu-

doucnosti, která slibovala vykázati mu místo mezi nej-

pednjšími mistry violoncellové hry vbec. K projevm
skladatelovým bylo u Bergera vice chuti, než u Hoff-

manna, ale, béeme-li za základ uinné pozdji pokusy,

málo význaného talentu.

Josef Suk, narozený 4. ledna 1874 v Keovicích

u Neveklova, sdílel s Bergerem jedinou nahodilou

vlastnost : že vyšel jako on z rodiny uitelské, tedy

z obanského stavu, jenž v našem národ tolik má zásluh

o zúrodnní hudebního pole. Jeho otec, povahou vzácný

to typ pravého eského venkovského muzikanta-re-

genschoriho minulých dob, o jakém pítomnost má
pontí nejvýše z lektury, mimochodem eeno staeek,

jehož do hladká oholená tvá a dlouhými stíbrnými

kadeemi pokryté tém tak frappantn upomíná na

Liszta, jak nám jej zobrazuje podobizna z posledních

let jeho života — byl jeho prvním uitelem. Zaujatost

pro skladbu nabyla u nho po prvních úspších vrchu

nade vším ostatním a pozvedala jej tak vysoko nad

všední starosti o pozemskou existenci, že mu prozatím

nedala na ni pomýšleti . . .

Probírajíce se sestupn dle vku nacionálem našich

kvartettist, vidíme, že pibývá jim stále na mnoho-

strannosti a že je krom umleckého urení i jiné jemné

nitky sob sbližovaly. V Benjaminu kvartetta, Oskaru

Nedbalovi, mžeme takovou nitku vidti v jeho kra-

janství se Sukem. Narodil se 25. bezna 1874 v Táboe
jako syn váženého advokáta, který s bezpíkladnou

sebeobtavostí všechno vynaložil, aby etnou rodinu

svou vybavil vychováním co nejvzornjším. Dr. Karel

Nedbal, jemuž Tábor zavázán je za založení » Hudeb-

ního spolku* svého, byl velikým nadšencem pro

hudbu, a sám nebyl ani dilettantem v bžném slova

smyslu. Náklonnostem svých dtí k píštímu povolání

stavtí se v cestu neml v povaze práv tak, jako brániti

s mateské strany vštpovanému jim vlasteneckému

smýšlení, a sám vyrostl ve Vídni a proto chabou jen

vládl znalostí eštiny. Oskar Nedbal navštvoval nej-

prve gymnasium táborské, a když se souhlasem otco-

vým vstoupil na konservato, musil pes rok namáhati

pysky své hrou na trubku, než dostal se do houslo-

vého oddlení editele Bennevvitze jako spolužák Hoff-

mannv a Sukv. Jako instrumentalista byl tedy

o zkušenost bohatší všech svých druh, jako skladatel

vychován byl za stejných podmínek jako Suk. (Obma
byli ped Dvoákem uiteli v theorii prof. Josef Foerster

sen. a Karel Stecker.) Stojí za vzpomínku, že bez aka-

demického vzdlání Suk i Nedbal osvojili si velikou

dovednost ve he na klavír, a že by prof. Jindich

z Káan nejradji byl vidl oba zapsány r. 1892 ve své

klavírní škole, kde by z nich byl chtl udlat Rubin-

steiny . . .

Nedbal, hotová hudební všestrannost, i z té stránky

dovedl tžiti. Byl oblíbeným doprovazeem chovanc

houslového a pveckého oddlení pi veejném jich
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vystupování. A na rozhraní školy a života nic výše

nenesly se jeho aspirace, než aby místo accompagne-

teura na konservatoi bylo mu sveno stále a za plat,

a aby mu krom toho zbylo hodn asu na komposici.

Vidl v tom nejlepší uchycení se do toho asu, než

by se mu podailo dostati se ke kapelnicví, jímž by

dosáhl vytouženého cíle všeho svého snažení.

Zajímavo je, že v dob mezi prvním kvartettním

úspchem a svým vstoupením do praktického života

Nedbal práv, kdykoli vyslovoval se o zámrech svých,

poítal s eventualitou, zda by ensemble i pi rznosti

povolání jednotlivých len nebylo možno udržeti

v trvalosti. Teba tím, že by každý jednotlivec snažil se

nevyhledávati od ostatních rozdílného psobišt. Pro

nejbližší as po absolutoriu vázalo leccos na Prahu

všechny leny kvartetta. Vždyf jako žáky konservatoe

oblíbila si je již pražská spolenost, v níž jmenovit

kroužky amateur komorní hudby se o n pímo
draly. I nebylo nouze o známosti, vlivem níž našim

umlcm pibývalo žák z kruh majetnjších a na

výdlku tolik, že nebylo jim pocifovati nijakých hmo-

tných nesnází. Práv nejzanícenjší pro hudbu lenové

spolenosti udržovali a sílili v nich myšlénku nerozchá-

zeti se za žádnou cenu.

A právem. Bylof zjevno, že nebude se píliš asto

opakovati zjev, aby tyi v stejných pomrech vycho-

vaní absolventi konservatoe celým svým smýšlením

byli takka pedureni ke kvartettní spolupsobnosti.

V ad ty jiných mén si vdomých umleckého

urení svého jist by byly vznikly njaké spory. Pe-

devším o to, kdo má sedti u primu? Na tuto otázku

odpovídává bžná praxe, a to velkým omylem, že nej-

silnjši houslista. V as, kdy naši kvartettisté vycházeli

z konservatoe, bylo tžko takový primát nkomu
z nich ped jiným udíleti. Všichni mohli se pi své

kvalifikaci stídati u prvního pultu. Skutený umlec
však vždy pomyslí si, že ze samých prvních houslist

nelze sestaviti orchestr. V našem pípad vyslovená je-

dnostrannost Hoffmannova — ne vada, ale veliká ped-

nost jeho — dovolovala uzavírati, že na nutná technická

cviení, na která part primariv iní nejvtší nároky,

bude disponovati veškerým fysickým asem. Suka

a Nedbala jako skladatele zajímalo pirozen obstarávati

stední hlasy, jichž pohyb propjuje každému ko-

mornímu dílu pravý život a uruje jeho cenu. Byl-li

Suk zralý pro první part houslový, tím cennjší byl

pro kvartett jako sekundista, jenž jinde dává obyejn
píliš nápadn cítit nadadnost primaria. A Nedbala

robustnjší ústrojí tlesné již odkazovalo zasnoubiti se

se statnjší sestrou houslí : s violou. Mladistvý houslista

v plné síle vrhl se s celým temperamentem svým na

nástroj, ke kterému dostávají se jiní virtuosové jako pen-

sisté, odslouživší si svou kapitulaci u houslí, a z toho d-
vodu tak vyrovnával se dvma vyšším hlasm a zárove

inil mohutností tónu tak úinný pechod k obsazenému

výten violoncellu, že už v ohledu zvukovém kvartetto

vycházelo z jedné duše ve tyech tlech. A nemén
i ve spirituálním, ponvadž obsazeno bylo práv ve

stedních hlasech hrái, koordinujícími se k obstarava-

telm vnjším ; nikoli jim jen se subordinujícimi.

Osobní povahou svou nejenergitjší a nejagilnjší

Nedbal vzal do svých rukou obchodní agendu podniku.

U nho pedsebrány byly od podzimu r. 1892 zkoušky

se vzornou disciplinou. Kdo nebyl pesn o 3. hodin

na míst, state pede musil složití do spolené pokladny

konvenní pokutu. Pi studiu vedl si Hoffmann nej-

passivnji. Pizpsoboval se vždy tak vzorn ensembl,

že nebylo nikdy mezi nimi a temi ostatními rznosti

mínní. Kontroverse v pojímání skladby a v pednesu jejím

vznikaly z pravidla na popud Bergerv mezi ním

a stejn iniciativním Nedbalém, nebo mén astji mezi

obma jmenovanými a Sukem.

Nejprve vzato bylo do práce Smetanovo kvartetto

»Z mého života «. Jako svtelný paprsek prošlý pris-

matem, tak, do nových barev se rozloživši, zazáilo

Smetanovo úchvatné dílo v podání mladých umlc
v nebývalém lesku. S liberálností, jaká je v umní vý-

konném vždy dovolena, pokud jen prospívá interpreto-

vanému dílu, musili si celý materiál notový dle svých

intencí teprve upraviti, mlo-li tlumoení jejich odpo-

vídati duchu a nejen litee díla. Smetana zhusta jinak

psal, než myslil. Zrak mu nesloužíval nejlíp a to nejen

fysicky, že leckdy do rukopisu vnášel chyby, jež jen

nemístná pieta mže dnes ješt chrániti. Ale i autorská

korrektura jeho mechanicky rozmnožovaných prací do-

padávala bled. Proti skutenému stavu snad vidlo

oko jeho vždy to, co chtl mít napsáno vnitní sluch.

A existující difference mezi obma nemohlo zjistiti jeho

pro svt zevn znjící mrtvé ucho . . . Kdyby byl

Smetana mohl skontrolovati vlastním poslechem pro-

vádní svých dl, teba ve mnohém by sám byl od-

hodlal se ke zmn, a od povolaných osob navrhova-

ným zmnám sotva by se byl bránil. Kvartetto »Z mého

života «, jak bylo pvodn vydáno, zaplaveno bylo chy-

bami, které domácí korrektura opravila hned, jak na-

kladatelské právo k nmu pešlo do rukou firmy Pe-

tersovy v Lipsku. Ale teprve otisky ve svtoznámé

edici vyslané do svta r. 1897 — na zadní stran

obálky v pravém rohu lze se doisti píslušného leto-

potu — podávají nové dynamické a frasovací oznaení,

jehož srovnáním se starším vydáním literárn lze zjistiti,

co na prospch díla vykonala z ducha jeho tém
organicky vzrostlá interpretace » eského kvartetta*.

*

»
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»eské kvartetto*. Názvem tímto — po pí-

pad »Florentinského kvartetta« voleným — oktili se

umlci naši teprve po prvním samostatn uspoádaném

koncert pražském dne 22. íjna 1892, jímž vlastn

poíná nepetržité veejné psobení jich pro celé další

desetiletí. Název ten pípadn byl volen. Okázati ml
jednak na geografický a národní pvod celého sdru-

žení, jednak na umní, jehož pstní bude význanou

ástí jeho programu. Po prvním kroku, dopadším sice

skvle po umlecké, než nikterak stejn po hmotné

stránce, bylo totiž jasno, že Praha sama neskonsumuje

tolik hudby, kolik podati by jí musila taková umlecká

spolenost, aby z ní opatila si výhradnou svou exi-

stenci. Nadji na stálé udržení se kvartetta jako tako-

vého, bez rozptylování se jednotlivých len zam-

stnáním jiným, skýtalo tudíž jedin oddání se koncert-

ním cestám. Po vlasti a po cizin.

V obém smru mlo » eské kvartetto« práv po

svém definitivním ustavení se vhodn upravenu cestu.

Asi tyicet mst v zemích koruny eské téhož roku

bylo svdkem komorních koncert, jež ped odjezdem

do Ameriky z vlastních skladeb uspoádal Antonín

Dvoák s professory konservatoe Lachnerem a Wi-

hanem. Tím bylo obecenstvo pipraveno na podobné

další požitky a uinno zvdavým na poslech i jiných

autor. Dne 13. listopadu — poprvé pod uvedenou

firmou — produkovali se naši umlci v Rychnov

nad Knžnou a celá ada mst pojišovala si pro sai-

sonu jich vystoupení. Pokud ciziny se týkalo, rovnž

r. 1892 otevelo hudb eské všechny prsmyky z vlasti

do širého svta vítzství, jehož Národní divadlo dobylo

na mezinárodní hudební a divadelní výstav ve Vídni.

Lesk jména Smetanova v residenním mst z památ-

ného leta penesl zá svoji i do zimní saisony. S ním

na korouhvi bez obav bylo možno vtrhnouti na

vídeské území, každému hudebníku drahé již pi vzpo-

mínce na jeho slavnou minulost, na odehravší se zde

celou dobu klassicismu.

K vídeskému výletu došlo zvláštní kombinací.

Již ve dnech hudební výstavy jako oitý svdek triumf

Smetanových, jeho žák Josef Jiránek, povolaný z. 1891

za professora klavíru na pražskou konservato, usmyslil

si, že z vdnosti k svému uiteli uspoádá v zimní

saison 1891—92 ve Vídni veer, jenž by seznámil

obecenstvo s anthologií z nejlepších klavírních skladeb

mistrových. Pro první pražský koncert svj zjed-

nalo si » eské kvartetto« Jiránkovo solistické spolu-

úinkování k žádoucí rozmanitosti poadu. Po nm došlo

k ujednání, bude-Ii nco z vídeského koncertu Jirán-

kova, že se ho »eské kvartetto« úastní pednesem

»Z mého života« a že Hoffmann a Berger pevezmou

provedení smycových partu ve Smetanov triu z G-moll.

Tím byl pevn smluven program Smetanova veeru

a Jiránek odebral se zaátkem listopadu do Vídn vy-

jednávat o jeho arranžování. i Pokraování.)

JOS. B. FOERSTER:

Gustave Charpentier.

IV. (Pokraování.)

Z thematického materiálu druhého jednání zaslu-

hují pozornosti thema svobody

:

£-3-f—-r

(septimový krok pipomíná bezdky Wagnera, avšak

práce s motivem nikoliv) — rozkošné thema veselí,

zábavy, požitku

:

—J-*—

Naslouchajíce této hudební myšlénce, podobn jako

následujícímu popvku, tušíte, že jest erpána z bohaté

studnice význaných »Cris de Paris « :

—a—É—•

—

jJ
í M -x-

Ve tetím jednání nalézáme milence v malém

domku zahradním, opojené láskou a mladým štstím.

Procházejí se pod kvetoucími stromy a smlouvají

sladké plány pro budoucnost. Dole pod nimi, nebo

i zde jsou na výšinách montmarreských, leží tajemná,

lákající Paíž a oba touží svým zpsobem dobýti si

pístupu do ní: Julien talentem umleckým, Louisa

krásou. Oarováni sladkou skuteností i vábivým snem

uvolují milenci peplnným srdcím výkikem touhy,

jenž zahrnuje veškerá pání v jedno jméno : Paíž

!

V záptí oživuje scéna. Pátelé Julienovi pipravili

mladému páru rozkošné pekvapení : slavnost veerní

plnou hravé bohémské nevázanosti. Zpívá se, taní se,

povykuje se a za všeobecného jásotu holdují rozjaení

Louise, oslavujíce ji jako Musu Bohémy. Le i tato

bujná slavnost má smutnou dohru. Davem protlaila

se Louisina matka a sdluje bdujíc: »Otec onemocnl

na smrt, jedinou záchranu mže pinésti návrat milo-

vaného dítte, nebo, co podrylo zdraví statného muže,

byla zrada dceina, její útk z domu otcovského.

«

Louisa svoluje velmi záhy a Julien smiuje se s jejím

asným odchodem, když mu slíbila, že se vrátí, jakmile

bude otec pozdraven.
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V tomto jednání hraje ovšem hlavní ílohu théma

lásky, jehož druhou polovinu již známe:

V posledním jednání vracíme se v prostý píbytek

Louisiných rodi. Otec pookál
;

nadje, že by se

mohl s milovaným díttem vrátiti starý mír a život

plný tichého štstí podepela slabé síly, takm vyer-

pané dlouhou nemocí. Ale otcv sen nemá vejiti

v skutenost. Louisa nassála do sebe již tolik sladkého

jedu, zakusila již tolik volnosti a nastádala v srdci

svém tolik touhy po veliké Paíži, po její nádhee

a lesku, že nevinné a mile hející teplo otcovského

domu na ni více nepsobí. Ten bodrý staec, jenž ji

vezpíval nejednou v dtský, liliový sen, jehož mozolné

ruce po léta ji živily a o ni peovaly, zdá se jí

pojednou obmezeným šosákem, neschopným zachytiti

kus toho velikého » štstí «, jež nese život každému

vstíc, a tak jako on nechápe naprostou zmnu názor,

již vyvolalo v jeho kdysi nevinném, dobrém dítti

nové prostedí, tak je ona vzdálena celým názorem

životním sfér, v nichž si tvoí a sní svj ráj starý ten

poctivec. A tak jsme pítomni poslední kapitole románu,

poslednímu rozhovoru otce a dítte, marnému pokusu

odvrátiti Louis od dráhy, na níž se ítí ve zkázu.

Tato dv jindy tsn sepjatá srdce nerozumí si již.

Louisa odchází, aby se více nenavrátila a ústa, jež pro-

vázívala její kroky žehnáním, proklínají ji. A když se

zavely za ní dvée, opouštjí vyerpané síly starého

otce. S výkikem plným nesmírné bolesti a nejtrpího

rozhoení: » Paíži, o Paíži !« klesá mrtev.

Nové hudebniny a knihy.

Zdenko Fibich: Nálady, dojmy a upomínky. Op. 57.

Rada IV. ís. 353—376. (Nákladem Fr. A. Urbánka v Praze.)

Ti sešity po 4 K.

Práv vyšlá ada sešit posmrtného vydání klavírních

skladeb Fibichových je pímým pokraováním pedchozích

dvou, op. 41. a 47., ady I. a III., majíc s nimi stejný ráz

hudebního denníku mistrova života, kdežto op. 44. o sob
tvoí uzavený celek shrnutý v podtitul »Novella«. Celkem
24 skladeb kratších a delších, zcela spracovaných nebo jen

aforisticky a fragmentárn podaných, pokrauje v záznamech

hlubokých hudebních dojm. Nejrozmanitjší popudy st-

lesnny jsou v nich s poetickou dikcí Fibichovi vlastní a lze

v nich stopovati rozmanité proudy, ve kterých rtesla se mi-

strova hluboce citlivá duše. Necítím se povolán psáti ko-

mentá k jednotlivým íslm nové sbírky, jež mají zejm
programní ráz z veliké ásti : byl jsem života jeho píliš

vzdálen a nevím, jaké záchvvy hýbaly tu jeho obrazivostí.

Jen z nkolika sporých zmínek dovedu vysouditi, že na p.

ís. lfi., 17., 19. a 23. svírají se v pevnjší celek náladové

scenerie alpské na podnty dojm, jež vzbuzoval pobyt na

Atterském jezee, podobn jako již z dívjších svých cest

alpských zachytil Fibich krásné, ale v osobitosti své ješt

zcela nevyhranné dojmy ve skladbách klavírních op. 29

»Z hor«, nebo že další tyi ísla: S., 9., 10. a 18. dle jed-

notného rázu své vynalézavosti a tvrí nálady pipínají se

k úmyslu komponovati konversaní operu a znamenají n-
kolik drobných nárt hudebních motiv k tomu úelu na

notový papír zachycených. Nkterá ísla již svým oznaením
podávají sama úplné vysvtlení, jako dva pochody . 5. a 20.,

jež adí se k pedchozím ís. 18. a 222. celé sbírky, nebo

polka ís. 13; jiná opt rázem svým nenechávají nás na po-

chybách o náladové svojí povaze, mžikové a aforistické jako

ís. 2, 4, 12 a 18, v nichž lyrika Fibichova nabývá neoby-

ejn svžího pvabu a z vtšiny také neobyejné snadnosti

a nehledanosti ve výrazu, a i tu setkáváme se s umlými
útvary celkovými, jež zejména pi ís. 2. a 12. po harmo-

nické stránce jdou k zvukovým sdruženinám velmi odvážným,

nebo pt jiných ísel 1, 3, 13 (polka), 22 a 24 zase upoutává

svými nábhy k národnímu nebo spíše lidovému koloritu.

Pi tchto snadno jest poznati, do jaké míry individualism

Fibichovy tvorby dovede se sblížiti s kollektivní hudební duší

lidovou u porovnání se Smetanou. Kdežto u staršího našeho

mistra v dokonalé harmonii splývá individualita jeho s kol-

lektivním charakterem lidové hudby naší af již po stránce

melodické nebo harmonické, takže dílo Smetanovo je nám
eminentn dílem sociálním, v pravd lidovým, u Fibicha

individualita tvrí zstává jaksi na výši situace jako aristo-

kratický projev umleckého jedince, jemuž nestojí po boku

síla spoleenské, sespoleující psobivosti. V ostatních

íslech nedovedu rozpoznati uritých vztah k zámyslm
skladatelovým a mohu oceniti jen bohatost jeho vynalé-

zavosti a mistrnost klavírní práce, jež nejvýše dostupuje pi
ísle 6., v nmž ukazuje se Fibich znamenitým mistrem

varianí techniky.

Nová sbírka klavírních skladeb již sama o sob dovede

upoutati zájem svou absolutní hodnotou hudební a pidru-

žuje se výborn k pedcházejícímu vydání »Malíských

studií« jako ást neetného sice, ale velkého odkazu Fibichovy

životní tvorby, jež v nejbližší dob bude ped námi ležeti

jako úplná, rozevená kniha. Kdo asi sáhne po ní, aby nám
povdl živým a vážným slovem, co v jejich stránkách je

skryto, a ocenil v souvislosti s celým naším i svtovým
vývinem hudebním zjev tou mrou vynikající? z.

Zprávy spolkové.

Jíudební pehled "Prahy a venkova.

eská Kubice. Hudební zábava pvecko-hudebního
spolku »Cerchovan« z Domažlic v sobotu dne 2. srpna 1902.

Program: Blodek: Pedehra k opee »V studni«. (Orchestr.)

Dvoák: » Prsten «. Z moravských dvojzpv. (Dámský sbor.)

Paganini: Sonáta XII. pro housle. (M. Mykšík.) Filipovský:
Sms ze Smetanových oper. (Orchestr.) Gumbert: Koncertní
valík. (Pí. M. Snáblová.) Rubli: »Slavíku malounký«.
(Dámský sbor.) Meyerbeer: Korunovaní pochod z op.

»Prorok«. (Orchestr.) Blodek: Duetto z op. »V studni.« (Pí.

M. Snáblová, sl. R. Reissová.) Suchý: »Pobídnutí k tanci«.

Valík. (Smíšený sbor.) Ziehrer: »Ve snhu«. Valík. (Or-
chestr.). Bériot : Air varié pro housle. (M. Mykšík.) Komárek:
»Dobrou noc«. (Dámský sbor.) Fiala: «,Domažlian«. Pochod.
(Orchestr.) — Orchestr ídí p. Alfred Šnábl, sbory p. Václav
Flegl.
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J-rouška. Koncert dne 2. srpna. .Poad : Slavnostní
fanfára pro tyi lesní rohy. Maylard : Cest umnám. (Pro
tyi lesní rohy.) Bizet: Arie z »Carmeny«. J. Málek: Romance
pro tyi lesní rohy. K. Pospíšil : Zda v lásce své mne dosud
máš? Valík. Ed. Tregler: Notturno. (Pro tyi lesní rohy.)

J. Strauss: Arie Adély z op. »Netopýr«. Rozkošný: Hanika.
Pro lesní rohy. Hartel : Zastaveníko. Pro lesní rohy. Lortzing

:

Arie Irmentraut z op. »Zbrojí«. J. Málek: Transkripce z » Da-
libora*, pro lesní rohy. Arditi : Pavla. Valík. Spoluúinko-
vali : sl. Pavla Pokorná, kvartetto umlc na lesní rohy
(len král. zem. nm. divadla v Praze), pp : B. Pastor, J.

Hlávka, J. Kleteka a J. Aupka. — Koncert dne 7. srpna 1902
ve prospch chudých za laskavého úinkování sl. Boženky
Kacerovské, operní pvkyn Nár. divadla v Praze, pí. M. K.
Bormannové, pp. Emila Pollerta, lena Nár. divadla v Praze,
Vlad. Hradeckého, virtuosa na housle, Jana Krška, editele
kru. Program: Herold: Ouvertura k op. »Zampa«, pro kl.

na 4 ruce (pí. M. K. Bormannová a p. J. Krsek). Leonca-
vallo: Arie Neddy z op. »Komedianti« (sl. B. Kacerovská).
Sarasate : Fantasie z »Fausta« pro housle (p. VI. Hradecký).
Nicolai : Pijácká píse z op. »Veselé ženy Windsorské (p. E.
Pollert). a) Picka: »Až pijde den«, b) Hoffmeister: »Jak
mám t rád«, c) Horník: »Na nebi na sta hvzdiek < (sl. B.
Kacerovská). Vieuxtemps: Balada a Polonaisa pro housle
(p. VI. Hradecký), a) Novotný : Bechyské písn, b) Bendi

:

» Šastný manžel « (p. E. Pollert).

Mýto. Pvecko-hudební veírek sboru uitelského za
laskavého spoluiíinkování operní zpvaky paní Jul. Vildové,

p. JUDr. J. Pohla, p. P. Václava, íd. uitele z Lohovic,

p. Ot. Nelibý a pán uitel z pifaených obcí, dne 3. srpna
ve prospch opravy starožitných lavic kostelních. Program

:

Fibich : Scherzo pro smycový kvartet! Lortzing : Arie z op.

»Zbrojí« pro soprán s prvodem piana. César Cui : Uko-
lébavka a Scherzino pro flétnu, housle a piano. Chopin : Noc-
turno pro cello s prvodem piana. Pivoda: » Pjte, ó pjte,
ptákové !«, smíšený sbor. Vieuxtemps: Reverie pro housle
s prvodem piana. Smetana: Arie z opery »Hubika« pro
soprán s prvodem piana. Saint-Sans : Romance pro flétu

s prvodem piana. Dvoák: »Hymna eského rolnictva«.

smíšený sbor s prvodem piana. Grtzmacher: Fantasie
uherská pro cello s prvodem piana. Mozart : Dv vty z kon-
certu pro 2 housle a piano. Gounod : Potpourri z »Fausta«
pro smycové kvartetto.

Klatovy. V pedveer sletu Sokolské župy šumavské
v sobotu dne 9. srpna 1902 slavnostní koncert, jejž provede
zpváky spolek »Šumavan« za laskavého spoluiíinkování

pp. operního pvce K. Komárova, lena Nár. divadla v Brn
a V. H. Talicha, virtuosa na housle. Poad: Bendi: »Svoji
k svému«, mužský sbor. a) Jensen: »Veejrní písn«, b) Malát:
»Ped naše zahrada«, smíšené sbory. ajkovskij : Arie kn.

Jeleckého z op. »Piková dáma«. a) Dvoák: »Slovanský tanec«,

b) Nešvera: »Furiant«, housle a klavír. Malát: »eské ná-
rodní písn«, pro tyi ženské hlasy. Novotný: a) »Ne, ty

to nepoviš«, b) Já jsem ten rytí z pohádky«, písn. Ševík:
»Fantasie na eské národní písn« pro housle. Malát: a)

»Louka široká«, b) »Já jsem si vyvolil«, smíšené sbory. Sbory
ídí sbormistr pan Jan Janák, editel kru. Na klavíru dopro-
vází sl. Maka Talichová a pan Jan Janák.

"Roudnice. Koncertní veer Obanské Besedy v so-

botu 19. ervence 1902 za spolupsobení dámského sboru
a sboru abiturient gymnasia. Poad : A. Dvoák : Napadly
písn. Smíšený sbor. Bendi: Arie Mužova z »Lejly«, jednání
V., výstup 2. (Pan O. Makeš.) Tovaovský : Dívino pozdra-
vení, mužský sbor. Smetana: Dvojzpv z »Prodané nevsty*
jedn. I., výst. 2. (Sl. Štpána Boková a p. O. Makeš.) Fibich

:

Ždání, smíšený sbor. Novotný: Písn lásky, a) Svou hlavu
ke mn sklo, b) Pišla ke mn láska. (Pan O. Makeš.) Ne-
švera : Studentská, mužský sbor. Smetana : tverozpy ženc
z »Libuše«, jedn. II., výst. 3. (Pí. A. Svtová, sl. Štpána
a Božena Bokové a pan O. Makeš.) Kovaovic: Sextetto

z »Psohlavcs jedn. II., výstup 7. (Pí. A. Svtová, sl. Št.

Boková, sl. B. Boková, p. O. Makeš, p. K. Škoda a p. A,
Vrba.) Vránek: Strejek Nimra, mužský sbor. Bendi :.Oktett

z »Lejly«, jednání V., výstup 6. (Pí. A. Svtová, sl. Št. Bo-
ková, sl. B. Boková, p. O. Makeš, p. Fr. Mlada, p. K. Škoda,

p. V. Chroustovský a p. A. Vrba.) Smetana : eská píse. —
Sbory ídil p. Antonín Vrba, na klavíru provázel p. J. Petík.

UhersUý Brod. Veírek kopaniárský Obanské Be-
sedy v sobotu dne 26. ervence 1902. Porad: Schumann:
Veerní píse a Ševík: Holka modrooká, sola na housle.
(P. u.

J. erník.J Písn kopaniár: Ej, pokaj, Juro, Jano
a Bojím sa já, sohaj. (Pí. Pšeníková)

; Vyróstol mi pod
okénkem hebíek a Npojdzem na ty kopanice. (P. Jiittncr.)

Život kopaniár v jejich písních,.pednese J. V. Hauerland.
Wieniawski op. 15. Variace. (Pan erník.) Písn kopaniár:
Janko, Janko, hdo fa rubal a Ja, ke sa Janoško do vojny
bral. (Pí. Pšeníková), Kážu sa mi oženic a Zacelinka hustá,

nkosena. (Pan Jiittner.) Na pian doprovází sl. erníkova.

Jednota eskoslovanských editel kr, ka-

pelník, varhaník a majitel hudebních škol.

. (Za redakci této rubriky odpovídá B. Kašpar.)

K dopisu minule uveejnnému jest mi dodati obja-
snní stanoviska výboru.

Pan pisatel v pkném dopise svém, zajisté dobe my-
šleném a v celku zajímavém, pece jen hledí na vc se sta-

noviska svého. Výbor však, jemuž známy jsou pomry stavu
jako celku v celé íši, musil postaviti se na stanovisko co
nejširší, a nejen pro vtšinu len, ale i pro stav nejvýhodnjší.
Ze by byly státní zkoušky v Jednot njak hýkány, nelze
nikomu tvrditi,. ale jsou-li již zde, nutno s nimi dle daných
pomr poítati. Pokud nebude (jako ve Vídni) njakého
zaízení pro výchovu hudebních pedagog, zstávají
jedinou institucí, od které lze dosíci prkazu k vyuování
nejen na školách veejných, ale i soukromých, ponvadž
i soukr. školy hudební povolují se na základ cis. patentu
z r. 1850, jako stední školy soukromé, což zajisté z ohled
umleckých i spoleenských zavrhovati nelze. P. pisatel také

nepochopil dobe l. 7. navrhovaného zákona. Práv to, eho
on se obává, hledí se jím zameziti. Smutné faktum jest, že
tak málo ed. kr zkoušce té se podrobuje a tak ponechává
se pole uitelm a professorm.

My zkoušku, kterou stát zavedl, neodstraníme a proto
nevyhýbejme se jí k vlastní škod ak radosti odprc, kteí
vidouce nechu naši k ní, zcela pirozen jako báze a ne-
schopnost naši to vysvtlují.

Pokud se týe dobré jinak myšlénky, aby síly úinku-
jící nám placeny byly, podotýkám, že mžeme žádati pro-
zatím jen vci základní dležitosti. Výbor nejlépe ví, jak
tžko dobývá se i jen dosti bídná úprava platu editele kuru
samotného.

l. 9. stylisován byl ve smyslu resoluce perovské,
usnesené manifestaním sjezdem celého stavu, za sou-
hlasu zástupc kolleg polských i vídeských, tedy vyšší

in.st.anci než Jednota sama, a také logicky dle ostatních lánk
osnovy. Myslí p. pisatel, že úady duchovní a vláda neopely
by se pevratu lánkem 1. žádanému, kdyby nebylo této

stilisace ? Loni sami varovali jsme ped návštvou odb. škol

hudebních, pro špatné vyhlídky a bídné platy.

Byl-li by zákon proveden, kde vzalo by se nutných sil ?

Pak mohlo by se státi, že stav náš klesl by až na stupe
organist polských a slovinských a zde aspo prkaz intel-

ligence a schopnosti v první dob tomu zabrání. Pozdji, až
bude dostatek míst i ádn vzdlaných sil, nebude teba
obávati se absolventm va>h.. škol nijaké soutže, aspo ne
tm dobrým a schopným. Ze by dnešní varh. školy úelu
svému úpln hovly, nelze bohužel též tvrditi (po stránce
praktické, zvlášt co liturgie a latiny se týe). Absolventi varh.

škol byli na sjezdu a jsou i ve výboru ve vtšin a zajisté

dobe vc uvážili. Nelze také neuznati výtku konservatorist,
kteí 6 rok studovali, že varhaníci neprávem si osobují
primát ve stavu, na který oni spíše právo by mli, a že

bránilo-li by se jim státi se editeli kru, musilo by též brá-

nno býti, aby varhaníci byli kapelníky, uiteli houslí, kla-

víru a pod.
Ejhle, kam dospli bychom s tímto partikularismem

!

l. 3. sub B též pan pisatel nerozuml, vždy sám
proložen uvádí: »J i n í musí složití zkoušku* etc.

l. 4. C. Zase ta hrza ped st. zkouškou. Pro? Kon-
servato a varh. škola dává vysvdení žákm, st. komisse
uitelm. Je-li vzdlání prvých vyšší, tím snáze zkoušku
složí, a tím spiše také nad ostatní vyniknou. Jen žádné chle-

baství a trochu více umleckých zájm ! Návrh na zizování
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škol hud. po zpsobu moravském jest práv kollegy mo-
ravskými zavrhován. O umní rozhoduj zase jen umlec!
A zde asto porouí p. radní, pedseda a pod. Pro spol-
il ati na cizí ochranu a píze?

Také nesmíme vyvyšovati se nad ostatní kollegy. Je

snad kollega, který má stejnou kvalifikaci jako ed. kru,
v míst mén cenným, že nepodailo se mu místa editelského
dostati a nucen jest k uhájení existence školu si zíditi?

Protož jen spravedliv, nestrann, a což hlavní —
svorn

!

Ku konci stj zde došlý dopis, jako odpov kol. X.

:

K obsahu rubriky naší v ís. 32. as. »Dalibor« uve-
ejnnému vidí se mi promluviti nkolik slov, tím spíše, že

v mnohém obsahuje nepravdy. Ke l. 4. (navrženého zákona)
navrhuje p. pisatel to, co jsem navrhl sám ve svých statích

na tomto míst.
Ze by editel kru byl k ízení hudební školy, jak

se výslovn praví »nejpovolanjším svojí intelligencí hudební
a všeobecnou^, jest nepravdou. Státn zkoušení uitelé a

vedle toho i absolventi varh. školy a abs. konservatoristé

nezadají si co do intelligence hudební i všeobecné s edi-
teli kru v niem. Zde vládne úplná rovnocennost.

Rovnž jest nepravdou, že v »Jednot« poslouchají se

pouze majitelé škol z Prahy, naopak musí tito poslouchati,

jak nejdíve se jedná o editelích kru, varhanících, kapel-

nících, a pedce žádnému z nich dosud nenapadlo, aby do
editel kr šoural, jako pan pisatel.

Podávají-li majitelé hudebních škol z Prahy své návrhy
a jedná-liseo nich, jest to jejich právem a »Jednoty« povin-
nost, i mají snad editelé hudebních škol z Prahy platiti

jen píspvky a — mleti ? Vru podivná spravedlnost p.

pisatele. editelm pražských hudebních škol se nevede
dobe, aspo ne tak, aby dovedli si dopáti luxus : Karlovy
Vary.

Dále nemohu jinak, než jako referent o hudeb, školách
prošiti p. redaktora rubriky, by podobných tendenních zpráv
vbec neuveejoval. My majitelé hudebních škol v Praze
nemžeme s tím býti spokojeni a musili bychom z toho
vyvoditi také své dsledky. Jan Bušek, referent »hudeb.
škol« v Jednot.

* *
*

Šestá výroní valná hromada Jednoty esko-
slovanských editel kr, kapelník, varhaník a majitel
hudebních škol svolána je na úterý dne 19. srpna 1902
o 9. hod. ráno v Praze, do sálu »u Chodry«, s tímto poa-
dem : 1. Zahájení. 3. Zpráva jednatele. 3. Zpráva pokladníka.
Revise út. 4. Návrh zákona, jímž upravují se pomry, i-
ditel kr, varhaník a kapelníku i škol hudebních. 5. ád
pro podprný fond Jednoty. 6. Návrhy výboru. 7. Pijímání
nových len. 8. Volby. 9. Stanovení místa píští valné hro-
mady. 10. Volné návrhy.

Valná hromada zane pesn v 9 hod. a skoní o 1 hod.
odpol. Pak jest spolený obd. Vzhledem k dležitosti je-

dnání (. 4. zejména) pozváni jsou slovutní pp. poslanci
pátelé stavu našeho, a proto nech vše ustoupí a každý
z nás se dostaví, aby manifestoval pro požadavky naše spo-
lené. V pondlí 18. srpna t. r. o 8. hod. veer koná
se schze výboru, s jediným bodem programu : Pípravy
k valné hromad. Návrhy a pání, které mají býti ve valné
hromad projednány, musí býti této schzi pedloženy. P. T.

pp. lenové se žádají, aby zbyten dlouhými emi jednání
jak ve schzi, tak zvlášt ve valné hromad neprotahovali,
ale aby jednáno bylo vcn a strun.

• *
•

Mzdové hnutí v Nmecku. K otázce, jakým zp-
sobem dalo by se pomoci stavu uitel hudby v nejširším
smyslu, která na tchto místech podrobena byla již asto-
kráte zevrubnému rozboru, stávající neutšené pomry vše-
strann osvtlujícímu, a stále zamstnává súastnné kruhy
v podob konkrétních reformních i zákonodárných návrh,
pináší lipská »Neue Zeitschrift fr Musik« ve svém posled-
ním ísle z 30. ervence t. r. zajímavý lánek Heinricha
Neala z Heidelberka nadepsaný »Mzdové hnutí uitel hudby«,
jehož podstatné ásti v pekladu chceme našim povolaným
kruhm sdliti. Z nho jde jasn na jevo, že akce, která

u nás již dlouho proudí a bohdá dodlá se úspch, jakých

plnou mrou zasluhuje, v Nmecku teprve se probouzí

k prvopoátenímu životu, berouc se celkem totožným smrem
požadavk jako u nás. Shledáváme se tu totiž s požadavky
diktovanými jednak tídním uvdomním (zmna názor obe-
censtva na uitele hudby a následkem toho hmotné zlepšení

jejich existence vedle piznaného spoleenského postavení

vzdlání jejich odpovídajícího), jednak nutností stavovské
odborné organisace (otázka uitelské zpsobilosti, podmínky
její stanovené státem i státní zkoušky), jednak kulturní d-
ležitostí umlecké výchovy hudební (estetické zásady vyuo-
vání, jež spadajíce do oboru psobnosti ministerstev osvty
volají po státní úprav a podpoe). Rozdíl lze spatiti pouze
ve zpsobu, jakým hnutí mzdové v Nmecku se omezuje na
stav uitel hudby v užším smyslu, kdežto u nás správn
v úvahu zahrnuty byly i další kategorie editel kr, varha-

ník, kapelník atd., jakožto initel veejné estheticko-hu-

dební výchovy nejrozsáhlejších vrstev, jimž náleží napomá-
hán' — nyní ovšem ješt jen nezištn a s obtováním své

práce plné strastné námahy — aby život lidský uplatnil se

jako jev esthetický v souladu se žádanou kulturní vysplostí.
•Zatím co jiná povolání již ped lety uinila úspšný

pokus zorganisovati se a zájmy svého stavu podporovati pev-
ným semknutím, vládne v kruzích soukromých uitel hudby
ješt stále spokojenost s málem zetelem na oprávnné po-
žadavky mezdní i skromnost v zaujetí spoleenského posta-

vení, které mnoho piiují k malé vážnosti, které požívá
náš stav bohužel v nejširších vrstvách národa. Naproti n-
kolika onm hudebním veliinám, které samy mohou klásti

své nároky, stojí veliký poet uitel a uitelek hudby, kteí
jsou každou hodinu závislí na blahovli, ba až na rozmaru
svých klient a jejichž pomr k žáku v penžním vztahu

stal se pro dnešní názory pímo nesnesitelným. Že pi ne-
jistých vztazích mezi uitelem a žákem, pi jejich stálém po-
citu úzkosti, že uebné hodiny zase ztratí, nemže vzniknouti
nižádný správný cit autority, lze snadno vysvtliti.

Nedostatek iniciativy je pravda z velké ásti v uitelstu
samém ; znaná ást umlecké krve koluje v nich (a bohudík
jsou ješt mezi nimi velmi mnozí umlci) se svou odlišností,

ale také s vlastnostmi, které iní semknutí mezi umlci velmi
nesnadno možným ; píliš asto umlec v uiteli nemá žá-

dného praktického názoru na život. Mluvím tu o nejlepších

živlech stavu, kteí spoléhajíce na dlouholeté studium udlují
vyuování v hudb jako povolání životní, a nikoli o tch
nepovolaných, kteí z lecjakých dvod bez dalšího ped-
bžného vzdlání dávají hudební hodiny, a také nemohu zde
pouštti se do otázky státní zkoušky o sob nanejvýš
dležité.

Hlavní initel nápravy bude vždy v rukou súastnných,
a hnutí, které tu a tam, nedávno také ve Frankfurt nad
Mohanem vzniklo, dovoluje souditi o nenáhlém probouzení.
Stanovení nejnižší hranice honoráové, msíní dohodnutí,
stanovení prázdnin, výkaz pracovní, nemocenská a pensijní

pokladna budou nejdležitjšími body porad. Zatím co s na-

pjetím sledujeme další vývin tch program, rád bych se

obrátil ke kruhm, bez jichž spolupomoci na dkladné od-
stranní závad nelze pomysliti

;
nejprve k obecenstvu.

Ježto vyuování hudb nenáleží k oborm, které jsou

pro život nevyhnuteln potebný, provozováno je naše umní
ve vtšin pípad ze zvyku a tradice, zídka z vniterné po-
teby. Naproti hudebnímu studiu po léta pokraujícímu, ale

pro nedostatek nadání žákova neplodnému v jedné rodin
stojí v jiné neustálé perušování hodin pi uni asto k umní
velmi dobe nadaném : jedno i druhé je bezmyšlenkovité.

Jak denn ukazuje zkušenost, vynechávali nov vstupující

žáci ze dvou tetin vyuování po celé msíce.
Avšak takové perušování je možno z dvod vnjších

;

bolavé místo je však více ve vynechávání jednotlivých hodin,

a ta bída je východištm, kde bude musiti reforma zaíti.

Ne bezvýznamnou sumu representuje úbytek hodin v roce

v nedle a svátky, a když i se radost uitelstva nad tím ne-
zvyšuje, lze úbytek naped již spoítatelný snáze oželeti ; ale

co má íci uitel, když pro každou bezvýznamnou rodinnou
událost, pro výlety nebo návštvy, pro špatné i hezké po-
así, nehledíc k ostatním nejnemožnjším pekážkovým d-
vodm, hodina naped se odekne a ve vtšin pípad ne-
zaplatí ? Obecenstvo musí se konen nauiti cítit, že takové
libovolné využívání uitelské síly je nepípustné, ba ne-
mravné, je-li, jak bohužel píliš asto, s tím spojena snaha
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takovým zpsobeni uebné ušetiti. Jest úlohou uitele, aby
proti tomu zloádu bezohledn vystupoval, ztráta takového
žáka mže se snadno zaceliti. Obecenstvo však musí se na-
uili klásti do domácnostního rozpotu uritou sumu na hu-
dební vyuování, pak nebude za tžké, uiniti vyuování
irvalým, stejnomrným a pi troše nadání také úspšným,
se strany pak vyuujícího mže oddanost býti zcela jiná,

nebude-li již závislý na tajných úsporách mati-
ných hospodyských penz. Tím získá nejen uitel,
nýbrž, jak dosud stále se nenahlíží, nejvíce obecenstvo samo.

Konen picházíme k podpoe státu, který dosud byl
ze všech umní hudby nejvíce vzdálen

; jeho výlohy na hudbu
nestojí skoro za e. Nepouštje se dále do této kapitoly,
myslím, že pi korporaci uitelských sil hudebních stát by
ustoupil díve i pozdji od své passivnosti a že by bylo
lze oekávati podporu pro umní hudební.*

Rzné zprávy.

* Kubelíkiada, na niž vyplýtváno bylo poslední
Jobou tolik papíru a tiskaské ern, vešla do trochu jiného
stadia. Ješt ped týdnem v »Pester Lloydu« píbuzní a pá-
telé Kubelíkovi volali i cizinu na pomoc proti vykoisování
jeho — prý — nesvdomitým impresariem p. Skivanem.
Kubelík zaslánem vysvtlil, že mže ujiti štvanicím proti

nmu vyvolaným jen pesídlením se do ciziny — ale za n-
kolik dn objevil se i s p. Skivanem z istá jasna v Praze.
Návštva jeho mla neoekávané zvratné úinky. Jak »as«
oznamuje, pí. Barbora Kubelíková, virtuosova matka, která
ped temi nedlemi veejn vytýkala p. Skivanovi, že jí

i národu odcizuje syna jejího, najednou se obrací zase pro
p. Skivana. ím je motivována tato zmna situace. Skoro
se zdá, že nemly nepravdu venkovské listy, když pinesly
/.právu, že píbuzní a pátelé inili neskromné nároky na
Kubelíkovu tobolku a když tato se jim ochotn neotevela,
že hledali za tím p. Skivana. Hinc illae irae . . . Zajímavo bylo
oy nyní zvdti, zda se pece jen trochu bál p. Skivan
intrik s tolika stran a nepomohl rozešiti spor oním magne-
tem, o kterém Figaro praví, že mu neodolá ani dívka, neku-li
lazebník . . . Nyní chybí jen ješt, aby pp. Jakerle a Václav
Kubelík podali veejné osvdení satisfakce p. Skivanovi
a prohlásili pi tom » Rozhledy* za — revolverový lístek. Tu
by si pak lovk opravdu pomyslil : »Inu, kdo maže, ten
jede.«

* Richard Heuberger, skladatel m. j. známé i u nás
operetty »Ples v opee«, jmenován byl uitelem dramatické
skladby na vídeské konservatoi a ministerstvem kultu již

potvrzen v tomto úad. Zárove oznamuje se, že Heuberger
pestal býti hudebním referentem »Neue Freie Presse», kam
Hanslick pro starobu svou pispívá již jen v ídkých pípa-
dech. Nástupcem jeho je dr. Julius Korngold.

* Janu Václavu Kalivodovi, eskému hudebníku
r. 1800 v Praze narozenému a 1866 v Karlsruhe zemelému,
postavil pomník kn. Max Egon Frstenberg v zámeckém
parku v Donauešinkách. Kalivoda byl v témž míst knížecím
kapelníkem v 1. 1823—53 a u Nmc rakouských udržuje se
ve vzpomínce jako skladatel písn »Das deutsche Lied«.

* V Bayreuthu ml dne 24. ervence valnou hromadu
»AUg. Richard Wagner-Verein«. Spolek má nyní 20 odvtví
a 48 místních zastupitelstev. Polovinu veškerých píjm
svých vydal letos na zakoupení lístk k slavnostním hrám
svým lenm.

* »Parsifal-Bund« nazývá se sdružení, jež ustavilo se
práv v Bayreuthu. Úelem jeho je domáhati se, aby v roce
1903, o dvacátém výroí úmrtního dne Wagnerova uzáko-
nno bylo parlamentem, že »Parsifal« i po roce 1913 nebude
krom Bayreuthu uvolnn k provozování jiným jevištím, což
jinak by se stalo dle platných nyni pedpis o autorských
právech.

* V londýnských kruzích velikou sensaci psobí konkurs,
do nhož upadl menagcr Robert Newman, podnikatel
koncert velkého slohu v nejvtší londýnské síni »Queen's
Hall«. Newman vydržoval k úelu tomu vlastní veliký orchestr
a pustil se poslední dobou do spekulací divadelních, které

jej zavedly do finanní tísné.

* Theodor Bertram, výtený barytonista, povstný
jak svým umním, tak svou pedlužeností, engažován k dv.
opee berlínské na ti roky, ale jen pro msíce listopad, leden
a bezen.

"Edouard Colonne slavil veliké triumfy jako diri-

gent nkolika symfonických koncert v Pavlovsku a Petro-
hrad s týmž orchestrem, který ped dvma léty ídil tam
Oskar Nedbal.

* V Dessav zemel dne 3. srpna skladatel August
Klughardt, jako dirigent velmi se zaslouživší o hudební
ruch této anhaltské residence. V Praze provedena byla jeho
opera »Astorre« (»Die Hochzeit des Monchs«) v nm. di-

vadle r. 1888. Klughardt (nar. r. 1847 v Kóthenu) byl plodným
skladatelem veliké routiny a solidnosti. Jeho ptivté sym-
fonie z C-moll s nádhernou závrenou fugou, jíž loni

v jednom z berlínských koncert filharmonických dostalo se
prvního provedení, mohlo by i nás píležitostn býti vzpo-
menuto.

* Ve Vídni zemel ve vysokém vku 89 let dvor. farní

kapelník Leopold Eder, od r. 1867 inný na kru u sv. Augu-
stina, kde jeho methodou udržoval se v nynjší dob re-

forem dost kiklavý dilettantism v pstní chrámové hudby.
* V Petrohrad budou v píští saison provedeny dv

operní novinky: »Servilia« od Rimského-Kor saková a »Nikita

Dobrinc« od Greaninova, který tímto dílem iní první
krok na jevišt.

* Z Nového Yorku dochází nás zpráva, že dne 22. er-
vence parníkem »Kronprinz Wilhelm* pijelo tam »eské
pvecké kvartet to« (pp. Mikoláš, erný, Novák a Svojsík).

K uvítání pinesly etné listy newyorské lánky a jednota
spojených zpváckých spolk súastnila se officielního uví-

tání zvláštním veerem, k nmuž dostavili se nejpednjší
osobnosti jak eské tak anglické obce. Bhem cesty doznali

naši umlci skvlých ovací koncertem, uspoádaným v salo-

nech lodi na širém oceánu. Velé pozornosti tšili se se strany
Miss Alice Rooseweltové, vzduchoplavce Santos-Dumonta,
millioná Vanderbilta a Rothschilda, kteí souasn do
Ameriky plavbu konali a sdružení uznáním i dary vyzna-
menali.
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J. BOLEŠKA:
v

Deset let »Ceského kvartetta«.

Vzpomínky na zažité i doslechnuté píhody.

(Konec první ásti.)

K úelu tomu cesta vedla jej do známého Gut-

mannova c. a k. dvorního obchodu hudebninami

a klavíry v budov operního divadla. Mlof i mimo
Víde svj zvuk jméno jeho chefa (pozdji titulem

císaského rady vyznamenaného) Alberta J. Gutmanna,

jenž v sídelním mst se svým závodem roku 1873

založeným spojeno ml koncertní bureau s nejdaleko-

sáhlejším spojením svtovým. K praktickému smyslu

podnikavosti pipojovala se — a pipojuje se dosud —
u Gutmanna odhodlanost k uspoádáním opravdu

velikým, takovým, pi nichž ctižádost nechává zúplna

stranou otázku hmotného zisku i hmotné ztráty.

Hudební Víde je mu zavázána za nesetné, vzácné

požitky, k jichž uskutenní pro nákladnost jich bez nho
sotva bylo by došlo. Proto nejen všichni umlci svto-

vého jména svují se rádi jeho klientele, ale ucházejí

se o ni i ti, kteí hledají teprve základ pro svou

budoucnost. A pro tyto práv osvduje Gutmann
bystrý instinkt : nejedno jméno vytažené jím z irého

neznáma upjalo k sob v krátké dob pozornost celého

svta.

Pi hojnosti nabídek, jež dostávají se poadateli

koncert . tak hledanému, nebylo by divem, kdyby

Gutmann s chladnou reservou byl hledl vstíc zámru
pti umlc jemu dosud zcela cizích, vstoupiti na

horkou pdu Vídn. Ale jméno Smetanovo to bylo,

jež pro podnik zlaovalo jej pízniv. V hlavní vci

projevoval vzácnou ochotu a byl hotov o zdar kroku

toho se postarati, ale nemohl nepoukázati, že stavla

se mu nemile v cestu pekážka dosti citelná, která

se vyskytla ne naposled, když z pražské hudební

obce kdo pokoušel se uiniti první krok do ciziny

:

pílišná pekotnost kroku takového bez pée o upra-

vení pdy k nmu. Ve spoádaném hudebním život

velkomst pracuje se na sklonku saisony již na po-

drobném plánu pro píští zimu. Pozdjším pihláškám

bývá podnikati krutý boj o místo, ježto koncertními

— TOšfí íslo „'Dalibora" v

sínmi, v rozproudné saison zídka který den ne-

obsazenými, lze disponovati jen v úzkých mezích.

Gutmann upozoroval, že zamyšleného zdaru lze

dosíci jen tehdy, bude-li koncert poádán v sále

Bosendorferov. K tomuto má vídeské obecenstvo

obzvláštní sympathie cizinci nepochopitelné. Snad

poloha v nejživjší, uejobchodnjší ásti msta, poblíže

ministerstev, zemské snmovny atd., zkrátka vše, pro
mže se o nm íci, že je »na rán« zamstnanci ve

shonu denního života, jsou dvody jeho obliby. Zá-

važnou píznivou okolností je ovšem výborná akustika

místnosti, pro produkce sólové a komorní svou neve-

likostí znamenit se hodící. Ale jinak tato bývalá

jízdárna knížete Liechtensteina, kde majetník draze

placeného sedadla musí se protlaovati pracn místem

k stání ureným, zchoulostivlému modernímu vkusu

nejmén vnuká pedstavu, že by jí nabývala umlecká
produkce njakého elitního rázu.

Ježto Bósendorferv sál byl do konce r. 1892 po

všechny dny obsazen, prohlásil Gutmann za naprostou

nemožnost arranžement Smetanova veeru pedsevzíti

v msíci listopadu nebo prosinci. Kvartettním umlcm
záleželo ovšem na brzkém co možno uvedení se ve

Vídni, ježto píznivý úspch mohl míti nejlíp odpo-

ruující úinek pro celou saisonu. Háje tento zájem,

naléhal Jiránek na uskutenní koncertu teba i v jiném

sále. Ale i obecenstvem nefavorisovaný malý sál

v paláci » Spolenosti pátel hudby « byl volný o jedi-

ném veeru, o kterém u Bósendorfera mlo abonnentní

koncert kvartetto Roséovo. A pro ten veer Gutmann

pímo odepel svoje spolupsobení, klada draz na

marnost práce, ježto by kritika na jisto do koncertu

se nedostavila. » Vedle Rosého je každé jiné kvartetto

ve Vídni nemožno, vždy ani Joachima netroufal bych

si exponovati s ním souasn — tak veliké tší se

u nás oblib « znlo jeho ultimatum. Po delším písem-

ném dohodování se nalezeno bylo datum 19. ledna

pro veer Smetanv, a 24. ledna pro další, » druhou

a poslední « soirée, jež mla obecenstvu teprve na

programu prvního vystoupení být oznámena.

Oddálení vídeského debutu o celé dva msíce

kvartettním umlcm nebylo na škodu. Získáno bylo

jím delšího asu k píprav a k budování repertoiru.

ydáno bude dne 13. záí. — —
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Z programu pražského koncertu udržovala se v soulic

vedle Beethovenovy triové serenady kvartetta Dvoá-

kovo z E-dur a Schumannovo z F-dur a Smetanovo

»Z mého života« bylo stále pelivji zkoušeno. Úvodní

akkord první vty nejmén ptkráte byl v každé zkoušce

opakován, než dopadl co do stejnosti smyce a zvu-

kové vyrovnanosti k uspokojení vkusu všech ty
len. Docházejícím nabídkám engažement bylo slí-

beno vyhovti teprve po návratu z Vídn. Pouze

program populárního koncertu » Umlecké Besedy

«

dne 18. prosince 1893 vzali na se mladí umlci z d-
vodu, že naskytla se jim píležitost rozšíiti repertoire

svj o obtížné kvartetto Griegovo a Beethovenovo

z D-dur (op. 18.).

Kvapem blížil se » eskému kvartettu« kritický den

pro jeho jméno. Každému lenu bylo jasno, co všechno

od zdaru ve Vídni možno doufati a v oekávání ne-

vyzpytatelného osudu napínaly se jednotlivcm samy

všechny síly. Konkurrence vídeská v komorním oboru

hrozila se všech stran. Rosé — sám famosní houslista

a jako koncertní mistr spoluinitel oné specificky ví-

deské lahodnosti, jejíž zvláštní kouzlo vane ze smy-
cového sboru tamního operního orchestru — byl

»eskému kvartettu« soutžníkem svrchovan nebez-

peným. Nejen pro uvedenou již svrchu svou oblí-

benost, ale také proto, že tžisko výkonnosti jeho

sdružení kvartettního spoívalo práv v moderním re-

pertoiru a že z nho neopomenul za tepla po Sme-

tanov operním úspchu vybrati »Z mého života «,

od nhož »eské kvartetto « nejvíce mohlo si slibovati.

Oproti Roséovi Helmesberger ml pro sebe popularitu

jména svého otce a hlavn v klassické literatue kvar-

tettní požíval dvry jako udržovatel plstoleté tém
vídeské tradice reprodukní. Vedle tchto Winkler

ml stabilisovány komorní veery, Duesberg se svými

populárními koncerty byl na obzoru a ke všemu ruský

houslista Michajl Drucker, koncertní mistr rozpuštného

orchestru hudební a divadelní výstavy ohlašoval kvar-

tettní veery do sousedství debutu » eského kvartetta«.

V celém pívalu tomto neztráceli naši umlci odvahu.

Mli jí více v srdci, než úspor v kapse, když dojeli

do Vídn a na nádraží se rozmýšleli, bude-li s men-

šími výlohami spojen transport nástroj v drožce nebo

na runí káe veejného posluhy. *)

*) Pokraování lánku tohoto vyliující osudy »eského
kvartetta«, odehravší se již za kontroly široké veejnosti,

tvoiti bude s ástí v »Daliboru« uveejnnou obsah spisku,

jenž v nejbližších dnech vyjde (v eském i nmeckém jazyku)

nákladem Mojmíra Urbánka. Od dalšího otiskování v list

tomto za tch okolností upouštjíce, odporuujeme celou

knížku, v tisku se nalézající, laskavé pozornosti svého od-

bratelská.

JOS. B. FOERSTER:

Gustave Charpentier.

v.

Také u nás je rozšíen ve kruzích hudebnických

starý pedsudek, jakoby francouzská hudba znamenala

vždy hudbu lehího genru. Nechci íci, že by mlo to

» lehí « vždycky práv píhanný zvuk, ale jist ozna-

uje jakousi legernost práce oproti dkladné práci n-
mecké, namnoze dokonce homofonii oproti polyfonii.

Soudnjší pozorovatelé a pedevším ti, kdož nespolé-

hají na soud jiných, dávno postehli, že novodobá

hudba francouzská stala se co do práce umlecké hlubší

a ve svých nejlepších ukázkách v niem nezadá n-
mecké. Starý Goethe, jak teme v rozhovorech s Ecker-

mannem již r. 1829, ekl o nových tehdy spisech fran-

couzského pvodu (Cousin, Villemain, Guizot) : »Statt

des leichten oberfláchlichen Wesens ist bei ihnen eine

Gelehrsamkeit, wie man sie frher nur bei Deutschen

fand. Und nun ein Geist, ein Durchdringen und Aus-

pressen des Gegenstandes, herrlich ! es ist als ob sie

Kelter tráten.« Totéž platí dnes i o hudebnících fran-

couzských, což potvrdí každý, kdo pozorn studoval

Bizeta, Masseneta, Saint-Sansa, Vincenta lndy, Cha-

briera, Bruneaua neb Lazzariho.

Z této vážné školy vyšel i Charpentier. Jeho

hudební román »Louisa« potvrzuje na každé stránce

partitury, že tu pracoval umlec svoji vc mistrn ovlá-

dající, u nhož nejsou ani hlavní ani vedlejší momenty

ízení náhody a zvlášt píznivé disposice, tu stojí vše

na svém míst a každá nota napsána s rozvahou tam,

kam náleží a kde je nutnou.

Ml jsem již nkolikráte v této rt píležitost zmí-

niti se o thematické práci mladého francouzského mistra,

jenž nauil se zacházeti motivem, jako by byl vycho-

vancem kontrapunktist. Ale jeho obratnost práce má
vedle své theoretické, školské stránky hlubší cenu ve

svém psychologickém motivování. Celá moderní hudba

je hudbou náladovou, Charpentier zdá se mn v této

škole impressionist králem. Zachycení okamžité nálady

je mu nejdležitjším momentem a z tohoto nazírání

na úkol dramatického hudebníka plyne pirozen celý

charakter »Louisy« : její stih zvláštní a nezvyklý, pa-

trný nejlépe již v založení libretta, v širokých tazích

a setrvávání u vedlejších vcí, ve volném tempu vý-

vinu nkterých scen, v drobnokresb, širokém rozpá-

dání a v pelivosti i šíce líení prostedí. Tím je také

motivováno oznaení celého díla jako hudební román.

Vidím také nejvtší význam »Louisy« práv v tomto

smlém rozešení nového úkolu, v jejím zvláštním

slohu, který bych snad nejlépe mohl oznaiti jako
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hudebn-dekorativný. Odlouena od scény, z níž vy-

rostla, ztratila by tato hudba namnoze nejen smysl, ale

i veškeru hodnotu, její asymetrické složení, její vzlyky

a narážky, její otesy a šepty, její rythmické cukání

a vibrace jsou amalgovány se scénou a slovem.

Charpentier sám ekl o své hudb, že nechce

býti nežli » odvem, který pehodil na text«, zde he-

bounkým a hebkým jako závoj, spleteným z tenkých

pavuinových vláken, onde tžkým jako brokát a hra-

jícím v oslnivých barvách. Neekejte tedy kvetoucí me-

lodiky, širokých kantilén, ba i v lyrických scénách pi-

pravte se na chudobu linie, za to naleznete vzácný

lesk a tpyt barev, piléhavé a psychologicky bystré

líení hudební.

Ze všeho co eeno plyne, že »Louisa« není po-

sledním slovem ani dílem, které by mlo epochální

význam, nýbrž problémem dovedn rozešeným a prací

ukazující v naznaeném smru novou cestu.

* *
*

Zajímá-li tenáe nkolik dat, tu jsou: Charpen-
tier je dvaatyicet let stár a synem pekae z Tour-

coingu u Lilie. V Nmecku upozoroval delší dobu

na jeho nadání známý francouzský básník Camille Mau-

clair, jenž v nm vidí onoho francouzského skladatele

nové doby, jenž » nepodlehl vlivu Wagnerovu«. Národní

divadlo pipravuje » Louis « pro píští saisonu, bude

tedy dána píležitost odpovdti k náhledu Manclairovu

také u nás.

Beda Kídlo f-

V pondlí dne 11. srpna t. r. zemel v Jiín v náruí

svých rodi hudební skladatel, virtuos na klavír a uitel na

carské ruské konservatoi v Kišinv Beda Kídlo ve vku
26 íok. A pekroil sotva léta jinošská, pece dobyl si

u nás i za hranicemi estného jména umleckého. Zesnulý

narodil se v Kopidln 10. záí 1876 jako syn tamjšího ídí-

cího uitele a editele kru. V této funkci již kolem r. 1885

Kídlo zastával nejednou svého otce. Zraky mnoha lidí utkvly

vždy spíše na nm, než na oltái, když shrben jsa ke klá-

vesám, sedával u varhan, u nichž stídal se se svojí sestrou

Zdenkou. Pozdji dán do mšanské školy v Nové Pace

a r. 1892 vstoupil do varhanické školy v Praze, odbyv pi-

jímací zkoušku do II. roníku. Po dvou létech vystoupil ze

školy této se skvlým prospchem. Avšak Kídlo netíhl ke

královskému nástroji ; umlecká snaha jeho nesla se jinam

— ke klavíru, a proto podnikl zkoušku do III. ro. klavírního

oddlení pražské konservatoe, kde byl mu uitelem a ob-
tavým pítelem prof. J. Jiránek. Pod vedením tohoto peda-

goga vycviil se Kídlo na zdárného pianistu, což dokázal

ve Vídni pi zápase o cenu Rubinsteinovu r. 1900. Teba
nedodlal se tehdy ceny, vyšel z boje se ctí, odmnn byv
pochvalným uznáním poroty. V témž roce jmenován byl

Kídlo uitelem na carské ruské konservatoi v Kišinv,
kdež po dv léta vyuoval he na klavíru.

A konejšiv psobilo podnebí tamní na nemoc, jeho,

pece necítil se zcela šasten v novém psobišti. Z jediného

dvodu: v Kišinv neslyšel za celý rok lepší hudby nad

svoji a zvlášt postrádal tam symfonický orchestr, což bylo

postem pro jeho duši. —
V Kídloví bojovali do poslední chvíle dva initelé.

Sám íkával : >Nevím, co se ze mne v budoucnosti vytvoí.

Bu se dám na dráhu skladatelskou, nebo se pidržím vir-

tuosství.* Ježto u nás poslední dobou nevystupoval na kon-

certním podiu vbec a v cizin velmi zídka, lze odhadnouti,

že poítal do budoucnosti s sebou spíše jako skladatel, než

jako virtuos. Jeho skladatelskou innost zahajuje kvartetto

z O-dur, po nmž následovaly : »Dvanáctá už udeila* (muž-

ský sbor s prvodem klavíru), »Píchod vesny«, symfonická

báse pro velký orchestr (v níž »žnecká« pizpsobena je

Smetanovu slohu, na emž si skladatel vždy zakládal) a n-
které písn. Po tchto mladistvých pracích Kídlo vydal

tiskem dva sbory pro mužské hlasy: »Tvých písní peru*

(Heine), "Modlitba na ipu « (Vrchlický) a »Furianta a polku«

a další sešit (op. 9) skladeb na klavír (vesms u Fr. A. Urbánka).

Ped rokem složil nkolik taneních skladeb pro klavír, obí-

raje se úvahou, že ím jsou vzdlanému obecenstvu filhar-

monické koncerty, tím venkovskému lidu tanení zábavy.

Vzdlání venkovského lidu ídí se v mnohém dle taneních

zábav. Srovnejme dobu, kdy zpívaly se národní písn, s dobou
naší a poznáme, jaký to na venkov rozdíl. Uslyší-li lidé na

venkov místo obvyklých odrhovaek tanení skladby lepšího

kruhu, zlepší se zajisté hudební vkus tchto lidí. Nejspíše,

že pi tom Kídlo myslil i na dobu, kdy tanením zábavám

vévodily polky dda jeho Fr. Hilmara, jehož historický vý-

znam v hudb eské dosud ocenn není. V poslední dob
— takka na smrtelném lžku — psal Kídlo drobnjší sklad-

biky ve slohu Schumannov pod názvem »Pro velké a malé

dti* ve snazším slohu ; mezi nimi je i humoristická sklad-

bika »Strejek Skrhola* a cyklus zakonen je skladbou »Na
klín matin«. Mnoho skladeb jest ješt v rukopisech, jež

širší veejnost nemla píležitost poznati ; tu záleží na našich

nakladatelích, aby nám památky, jež nám Kídlo zanechal,

uinili pístupnými, vydajíce je tiskem. *)

Kídlo byl náruživým hráem na klavíru. Tuberkulosa

plic a stev seslabila v poslední dob ruce tak, že mohl jen

málo pehrávati. V takových chvílích, kdy ruce ochably a

u piana mu vypovídaly službu, plakával. Jindy zase (a byl

si vdom své blízké smrti), v jasnjších okamžicích tšil se,

co vše, až prý se uzdraví, vykoná ... A zatím dokonal sám,

k zármutku všech jemu blízkých, želících záhy zkráceného,

nadjného života ...
J. straka.

*) Na sklonku života uzavel Kídlo kontrakt s nakla-
datelem Mojmírem Urbánkem ve píin vydání tchto
rukopisných dl. Dva dny ped smrtí ješt urgoval brzké
uveejnní tch, jež dány byly již do tisku.

O školách operních.

Dle vlastních zkušeností uvažuje Hanuš Lašek.

Za posledních let ve velkém, až nepomrném množství
vnuje se naše dorstající mládež studiu pveckému, a to

bu pro zábavu, anebo k formálnímu vzdlání vbec; velká
vtšina vnuje se studiu zpvu operního, a to ze spekulace
— s úmyslem dojiti u divadla existence. Takový úmysl má
ze všech studujících jist 90%.

Všeobecn je známo, že pstování zpvu vbec je

nejen na prospch zdárnému vývoji tlesnému, ale že též
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oživuje ducha, zušlechuje srdce, povznáší mysl — je tedy
uení se zpvu nutným doplkem všeobecného vzdlání
vbec. Proto také naše ústavy vzdlávací zaraduji do
uebného plánu zpv jako ádný pedmt, a jak z osnov
vyuovacích zjevno, vnuje se zpvu ást rozvrhu ueb-
ního — ! Nehodlám v teto stati vnovati pozornost p-
veckým ústavm, zabývajícím se všeobecným vzdláním
pveckým, „nýbrž obracím úvahy své pedevším ke školám
operním. Úel škol operních je píliš jasný, než aby pote-
boval výkladu. V operních školách vychovávají se chovanci
a chovanky pro povolání divadelní. Znamená-li toto nejobtíž-

njší obor zamstnání pveckého, jak se strany chovance,
tak se strany uitel škol operních, má se konati píprava
k budoucímu povolání s nejvtší svdomitostí, ba s nadšením.

Jak svrchu uvedeno, hrne se naše mládež houfn do
škol operních ; a ústav tch ve velkých mstech jsou celé
ady. Z tohoto zjevu bylo by lze souditi, že za takového
nadbytku žákovského materiálu musí divadla zásobena býtí

s dostatek vysplými, dobe školenými a hudebn vzdla-
nými kandidáty a kandidátkami operního povolání. Bohužel
není tomu tak. Dosud jeví se citelný nedostatek pvc
a pvky, uvedenými vlastnostmi se vyznaujících. Svdectví
o tom dáti mohou editelové operních divadel, operní kapel-
níci, divadelní agenti a všichni, kdož jakýmkoli zpsobem
souvisejí s touto otázkou.

Co je píinou nedostatku schopného
dorostu operního? Píin tohoto neutšeného zjevu
je tolik, že pouze nejhlavnjším vnujeme svou pozornos'.

Volba, i lépe eeno, výbr chovanc
pro povolání operní ml by býti velice písný
a bezohledný.

Jediným cílem a zetelem ml by býti ohled na vážné
a nesnadné povolání pvce operního, které pístupným by
inno mlo býti toliko skuteným talentm, již ve svých
poátcích opravujícím k nadji na neklamný úspch na
divadle operním. Mli by býti tedy pijímáni do škol oper-
ních jen tací aspiranti a aspirantky, kteí prokáží vskutku
ony vzácné, hlasové, osobní (tlesné i duševní) vlastncsti,

jichž k povolání opernímu nezbytn jest potebí —

!

Pokud hlasového materiálu se týe, je teba, aby, by
ješt ne úpln vysplý, jevil vzácný kovový zvuk, i náležitý

rozsah a žádoucí sílu, který by tudíž dalšího vývoje byl

schopen a hoden. Zárove je žádoucno, aby dotyný kan-
didát operního povolání jevil pirozené nadání ke zpvu,
aby byl tak zvaný »talent pvecky«, který zpravidla píroda
lidem zárove s hlasem samým uštdila.

Nemén je žádoucno, aby i osoba nastávajícího oper-
ního pvce neb pvkyn byla divadelní repraesentace schopna.
Vyžadován' by se mlo, aby mladý muž, pro povolání
operní urený, byl soumrné urostlé postavy, mužné, vý-
razné tváe, zkrátka, aby sympathickým zevnjškem na
prknech divadelních podporoval své výkony pvecké. Ješt
více než u zpváka, žádá se u nastávající zpvaky operní,

aby byla zjevu sliného, který by nebyl už a priori na ujmu
illusi o tlumoené na jevišti postav. Mladé pvkyni sebe
skvostnjšího hlasu, nevyniká-li sliným zjevem, ztžováno
bývá i pouhé vystoupení pohostinské, jímž má schopnosti
osvditi.

Stává se asto, že v nepatrné osbce všedního vzezení
skryt je hlas fenomenálního zvuku. Honosil-li by se takový
nepatrný postavou pvec (ku p. tenor) arovným hlasem
skvlé výšky a jiných neobyejných vlastností, snad nevhodný
zevnjšek byl by mu prominut. Ale jisto není, zda i za
tchto okolností nedožije se úsmšk v hledišti i na jevišti.

Byl jsem oitým svdkem pedstavení »Troubadoura« ve
dvorní opee vídeské, kde zpíval Manrica kterýs Ital s feno-
menálním hlasem, ale osobnosti tak trpaslií, že obecenstvo
pi jeho objevení se na scén dalo se hlasit do smíchu.
Dlouho se obecenstvo nesmálo. Již ve finálu prvního aktu,

kdy mladý Manrico vmetal do obecenstva vysoké tony se
záící silou, pestalo se obecenstvo smáti; a již ke konci
prvého aktu — smál se nepatrný Manrico sám obecenstvu

!

Ze i pi tomto fenomenálním hlasovém nadání dotyný
umlec pro vážné repraesentaní tenorové úlohy hrdinné
v operách s modern - dramatickými aspiracemi (á la Lohen-
grin, Tannháuser) byl nemožným, snadno pochopíme.

Jednou z nejdležitjších podmínek pro nastávajícího
operního pvce jest všestranné a dkladné vzd-

lání hudební! Bohužel tento nesmírn dležitý, ba ekl
bych absolutn nutný požadavek pro operního pvce, za
dnešních dn, i se strany uitel škol operních, i jich žák,
bývá zanedbáván, ba co horšího — nepikládá se tomuto
významnému momentu pražádná dležitost. Nastávající operní
pvec pi nejmenším musí nabyti všeobecných vdomostí
hudebních, které mu usnadují samostatné studium partií

operních. Není jist neskromným požadavkem, aby každý
operní zpvák dovedl isti, resp. zpívati pedloženou operní
partii samostatn z listu. Taková zrunost umožuje pvci
operní partie samostatn studovati i mimo zkoušky divadelní,

bez pomoci kapelníka nebo korrepetitora. ím všestrannjší
a dkladnjší hudební vzdlání operního pvce, tím lépe
pro nho. Je-li operní pvec pianistou aspo té zrunosti,
ze je schopen zahátí si prvod své partie operní z výtahu
klavírního, je v nesmírné výhod oproti jiným, hudebn
mén vzdlaným, kteí každou jednotlivou partii operní
studovati musí za pomoci kapelníka nebo korrepetitora. Je-li

operní pvec zruným pianistou, vyplývají mu z toho výhody
i jiného druhu. Mže-li si pvec partii svou pehráti na
klavíru s píslušným prvodem, vniká hloub do ni již pi
studiu, usnaduje a upevuje si její memorování, a což je

hlavní vcí, šetí svj materiál, ponvadž jen duševním a ne
fysickým pochodem si ji osvojuje. Rozumí se, že tímto není
úloha jeho ješt odbyta ;

vždy nastává mu ješt obtížná práce,

aby svou partii operní pvecky do nejpodrobnjších
detail prostudoval. Zejména je dležito, aby operní pvec
partii každou hlasov ovládal ve všech dynamických
odstínech.

Vzdlání hudební je nezbytnou podmínkou k doko-
nalému, v pravd umleckému výkonu pveckému. ím
vítzí hvzdy, které podmaují si umleckými výkony svými
celý svt? Je to nejen ideální ovládání hlasu a pveckého
umní ve všech smrech vbec, nýbrž i hudebn propracovaný
výkon do nejjemnjších odstín. Tací umlci svtoví eší
hudebn-pvecké fráse s takovou vystihující vynalézavostí,

že teprve v jejich interpreci nabývá skladba mocného uchva-
cujícího úinku. Nemožno si mysliti ani, že by pvecký
výkon vynikajícího umlce operního mohl initi nároky na
uznání dokonalosti, kdyby neml pesného a dkladn pro-

pracovaného podkladu hudebního.
Z uvedených okolností zejm vysvítá, že hudebn vzd-

laný pvec studovati mže samostatn, tudíž i rychle, emuž
není tak u hudebn nevzdlaného, jemuž se musí každá
nota mechanicky v pravém slova smyslu do pamti vtlouci.

A jak nesmírný prospch vyplývá z hudebn vzdla-
ného pvce divadlu jej zamstnávajícímu ! Prospch pímo
neocenitelný, uvážíme-li, že rychlým studiem celý poad
operního repertoiru se oživuje, a nabývá vtšího interessu pro
obecenstvo, tudíž také základ k vtším píjmm, okolnost,

jež i nejbohatji dotovaným divadlm nemže být lhostejná.

Na jiné stran zase hudebn vzdlaný pvec je s to, aby
v pípadu náhlého ochuravní pevzal partii po jiném, teba
i beze vší zkoušky, a zachránil operní pedstavení, jehož
odeknutí zpsobuje nejen zmnu celého repertoiru, chvatnou
práci celého personálu divadelního, ale namnoze i citelnou

ztrátu penžní. Kdo z praktického života divadelního zná,

jak hrozné nesnáze psobí zmna pedstavení operního mezi
dnem, snáze dovede oceniti výhodu, již skýtá možnost míti

pvce takového k disposici.

Mnohá divadla dvorní engažují routinovaného pvce
s velkým repertoirem operním jen proto, aby v pípadu
zmny pedstavení mohl ihned, beze vší zkoušky, úlohu pe-
vzíti a tím pedstavení zachrániti.

Doufám, že pijde as, že jak ve všech školách oper-

ních, tak i v divadlech, klásti se bude na hudební vzdlání
nastávajících operních pvc a pvky takové požadavky,
jako na vysplost jejich pveckou a dramatickou.

1 kdyby se tak nedlo v zájmu idealn-umleckém, již

uvedené praktické prospchy divadel samých vynutí hudební
zdatnost a dokonalost na jich operních lenech samy; je

nejvyšší as, aby hudební ignorance byla všemi možnými
prostedky v oboru umlého zpvu operního co nejrychleji

odstranna.
Vyžaduje to nejen dstojnost a význam umní pve-

ckého, ale také žádoucí pokrok a zdokonalení zpvu, jenž
pívlastek eho umleckého si právem osvojuje jen v pí-
padech zcela mimoádných. (Pokraování.)
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Zprávy spolkové.

Odhalení pamtní desky Bendlovy v*Pofšíýn.

(Od zvláštního zpravodaje »Dalibora«.)

Významným zpsobem, svdícím o neobyejné esthe-

tické vysplosti a národní uvdomlosti, zasvtil pvecký
spolek »Oiiice« z Kostelce n. O. den 15. srpna t. r. nehy-
noucí památce mistra Karla Bendla, vnovav jemu desku
pamtní netoliko na dkaz svrchované úcty, ale i oznaiv
tak dstojn místo, odkud vyšlo tolik Bendlových vcí krá-

sných, ba nejkrásnjších. Zásluha iniciativy zde pináleží sym-
pathické, populární osob univ. prof. p. dra Urbana J ar-

nika, pedsedy" potštýnského spolku okrašlovacího, a ne-

únavnému, obtavému sbormistru »Orlice« p. prof. Klímovi,
kteí za pispní len »Orlice« jmenovaného dne dílo usku-

tenivše o slavnostní odhalení desky neocenitelných zásluh

si získali.

Pamtihodno, že odhalení desky dálo se v dob tyi-
cetiletého výroí trvání spolku »Orlice«, a nebylo

by lze nalézti pro, a tak ídké, pece zamlené jubileum
dstojnjší oslavy, než byla tato, s družícím se k ní slav-

nostním koncertem. Za peetné úasti potštýnské kolonie

i pespolních hostí vstoupila »Orlice« sesílená leny nko-
lika pespolních zpváckých spolk na Bendlovo zamilované
mjsto, »Bendlovkou« zvané, kde mistr byl pracoval na svém
»Štdrém dni«, na svých operách »Hagar«, »Švanda«, kde
vznikly téhož rozkošné »Skivání písn«, a v zahájení slav-

nosti zahlaholilo brzy mohutné Smetanovo »Vno«. Sbor
ítající tém 60 osob, a ízený sbormistrem olomouckého
»Žerotína« p. ed. Ant. Petzoldem, podal mistrný výkon,

a hluboký trval ješt dojem, když ujal se slova p. prof.

Klíma. Uvítav úastníky, slovy vzletnými vzpomnl nevýstiž-

ných zásluh Bendlových, kterých získal si tento umním
svým netoliko ve smyslu hudebním, ale i esthetickém a hlavn
národním! A z dvod tchto, zabezpeujících zesnulému
nehynoucí památku, oznail spolek »Orlice«, jako len svazku
eskosl. zpv. spolk, ve jménu svém i celého svazu místo
tak památné.

Když byl svtlé památce zesnulého mistra provolal
slávu, což pítomnými bouliv tikráte bylo optováno, od-
halena deska. Táž zhotovena je z erného mramoru, zasazena
ve skále nad sedátkem a stolem, jehož Bendi tak asto po-
užíval, a má nápis:

ZDE SEDÁVAL A SKLÁDAL MISTR

KAREL BENDL
V L. 1886—8 A 1891.

ODHALENO 5./S. 1902.

NÁKLADEM ZPVÁCKÉHO SPOLKU ORLICE
V KOSTELCI n./O.

Deska na to odevzdána v péi pedsedy spolku okra-

šlovacího, p. prof. Jarníka, který slovy srdenými podkoval
za dar tento, a slíbil o pelivé opatrování památky té

se starati. Na to zapl sbor ízený optn p. Petzoldem
Tovaovského »Vlasti« zpsobem stejn exaktním, a tím
ukonen prvý díl slavnosti, k nmuž družil se závrený
koncert, poádaný v jubilejním pavillon potštýnském.

Poad koncertu, jenž vykazoval Bendlv » Chorál národa
eského«, »Probuzení«, »Tatranskou fialoku«, »Tambora« a
»Svj k svému«, pi emž stídav dirigovali pp. prof. Klíma,
ed. Petzold a dr. Trolda, v plném svtle ukázal neobyejnou
vysplost »Orlice«, a podal patrný dkaz, jak pelivá a obe-
zetná jest ruka sbormistra p. prof. Klímy. Vybroušené rej-

stíkování, dokonalá vyrovnalost hlasová, a hlavn etné
krásné hlasy jednotlivc — tak najm sólisty tenora pana
Pavlišty — uplatují »Orlici« estné místo mezi zpváckými
spolky. Proslov sepsaný v dstojném rámci slavnosti slenou
Terezou Mellanovou, pednesla pí Bož. Tmová z Prahy.
Suggestivní slova básn nalezla tu interpretku dokonalou.
Patrnému procítní slov pednesených vyškolenou lahodnou
modulací nebyl boulivý potlesk jedinou odmnou, jež spo-
ívala v hlubokém dojmu na všech posluchaích patrném.

V prbhu koncertu ujal se ješt jednou slova p. prof.

Klíma. V delší ei, svdivší o dkladném studiu, probral

životopis Bendlv. Vyerpav data životopisná i prbh stu-

dijní a poátek tvorby téhož, poukázal k tomu, jaký pokrok
všude ve zpvu nastal za Bendlova vedení a hlavn za sbor-

mistrovství téhož v pražském »Hlaholu«, a to jen proto, že

Bendi, jsa znalcem hlasu lidského, jako málo kdo jiný, dovedl

psáti tak, že kouzlu jeho nikdo neodolal. »Jef každý spolek

zpvácký«, pravil eník, »povinen díkem Bendlovi. Nebo
dkuje mu svoje nejšfastnjší chvíle. Bendlovy kombinace
zvukové jsou tak originální i tak smysln krásné, že nemá
jich žádná, ani nejbohatší jiná hudební literatura nadbytek.

Pojavše Bendla do svého repertoiru, zdokonalovaly se zp-
vácké spolky zpsobem netušeným a pozbyly i posledního

zbytku nepkného t. zv. »Liedertafelstilu«, stavše se interpre-

tací Bendlových skladeb samostatnými, národními.
Bendi svou mistrnou hudební kresbou potšil i rozehál ty,

kteí se mu vnovali, hudba Bendlova, pronikající i laikovi

k srdci, zabezpeila zpvákm vždy vdné publikum a bylo

jim nadšení toto vzpruhou pro studium další. A proto ne-

ocenitelná jest zásluha Bendlova, že vysoko pozvedl úrove
našeho života hudebníhovenkovského, a to vdn
uznávajíc, »Orlice« položila malý halí, aby oznaila vdnou
svou pam velikému mistrovi.«

Tím byla slavnost formáln ukonena, ale etná pot-

štýnská kolonie, na cestu z letního pobytu se chystající, za-

jisté odnese si vzpomínku velou, která vyvodí výsledky nej-

blahodárnjsí, když v intencích konané slavnosti bude
Bendlovi vykazovati estné místo na každém
programu.

A k závrku ješt nco. Hluboký dojem slavnosti, v níž

nikdo nedral se na místo prvé, aby strhl na sebe zásluhu o její

uskutenní, mohl by býti smrodatným a pouným pro ty,

kdož najm zde v Praze v ohledu podobném neoprávnn
derou se do popedí — ti jimi vytoužená popularita stává

se pak smšností a dochází, objasnna byvši venkovu, na-

prostého odsouzení.

J-fudební pehled "Prahy a venkova.

Budany. Koncert ve prospch okrašlovacího spolku

na Karlov Týn dne 24. srpna. Poad: Zd. Fibich: Koncert
pro klavír, pan K. Paul

;
Matys : Koncert pro lesní roh, pan

L. Reisner ; Rozkošný : Hanika, Kovaovic : Píse, pí. Reis-

nerová-Málková ; Strauss : Koncert pro hoboj, p. M. Demków ;

Ed. Wittich: eskomoravská fantasie pro housle, p. J. To-
mášek; Kovaovic: Trio pro housle, lesní roh a klavír, pp.
Reisner, Paul a Tomášek. Klavírní prvod obstaral p. K. Paul.

t)vr Králové n. L>. 16. srpna Akademie »Krakonoše«

:

Smetana : Slavnostní pochod z Libuše, Malát : Národní
ouvertura, Chopin: Polonaise, Dvoák: Valík. Vesms hu-

dební spolek »Dvoák«. Jos. Suk: Prolog k Zeyerov po-

hádce Radúz a Mahulena, sl. A. L. Urbanova ; Pirné : Serenada,

Cui: Berceuse, pan Max Leiser a Bizet: Arie z Carmen
a Písn, slena Karla Josífková. Klavírní prvod sl. Josífková

a pan prof. Frant. Zitta. Klavír firmy A. Petrof v Hradci

Králové.

Jioušfka. Koncert ve prospch ošacení chudé školní

mládeže za spoluúinkování len opery: sl. B. Kacerovské

a p. E. Pollerta, pí. M. Borrmannové a pp. V. Hradeckého,
virtuosa na housle a J. Krška, editele kru v Brandýse n. L.

Jak z Houštky se nám sdluje, byl prbh koncertu v každém
ohledu velice píznivý. etn se dostavivší publikum, mezi
kterými byli i lenové nejvyšší šlechty, kníže a princ z Lob-
kovic, vévoda z Parmy, hrab St. Quentin a j. pijalo vý-

kony umlc s patrným uspokojením. Koncert zahájený

pí. Borrmannovou a p. Krskem, bezvadným pednesem tyr-

runé ouvertury k »Zamp« poskytl také plného úspchu
sl. Kacerovské v arii »Neddy«, p. Pollertovi v pijácké písni

z »Žen Windsorských« a velice vysplému houslistovi panu
Hradeckému, najm v pednesu Sarasatovy fantasie na motivy
z »Fausta«.

Chlum u Tebon. Koncert zpv. spolku »Ozvna«
v nedli dne 24. srpna 1902. Spoluúinkují : sl. Vopálková,

koncertní pvkyn z Prahy, p. Ed. Aschenbrenner, len opery
v Lublani a p. Frant. Wolf, virtuos na housle. Na programu
skladby: od Mozarta, Haydna, Thomase, Halévyho, Raffa,
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Donizettiho, Godarda, Meyerbeera a ajkovského arie

z »Ongina«. Pokud koncertu toho se týká, píše se nám:
»Jest pozoruhodno, že v koncert eského zpv. .spolku ze
slovanských komponist zastoupení došel jediný ajkovský.
Dnes, kde kult výtených našich skladatel jest hlavn v ci-

zin pozoruhodný, pednáší nám host z Prahy skladby cizí,

z nichž žádná nevyniká zvláštním slohem takovým, jakým
as slena koneertistka chtla uplatniti své umní. Barina
píse z »Hubiky« byla by as vítanjší piecou a daleko vý-
hodnji nahradila i Donizettiho i Thomase i Halevyho.
V nepehledné ad eských zpvaek, které skvlým úsp-
chm se tší interpretujíce výhradn naše domácí skladatele,

tvoí slena Vopálková ojedinlý pípad národnostní non-
chalance a proto doufáme, že upozornní naše dostaí, aby
budoucn na programech svých pevnji hájila nad jiná
zvuná jména, af to již Smetana, Dvoák, Fibich, Bendi,
Malát atd. atd. — Totéž platí panu Aschenbrennerovi.

Nymburk 17. srpna. Koncert virtuosa na housle pana
Bohumíra Feista z Prahy za spoluúinkování klavírního vir-

tuosa pana Zdeka Davida a sleen L. a F. Karlíkových.
Na programu skladbv od Dvoáka, Smetany, Goldmarka,
Grnfelda, Griega, Wieniawského, Schumanna, Sarasate a
Sukv prolog z, pohádky Radúz, a Mahulena. Koncert konán
ve prospch Ústední Matice Školské a Národního divadla
v Brn.

Tábor. Hudební festival tídenní v as jihoeské
výstavy poádaný »Ceskou Filharmonií* z Prahy v mstském
divadle. Dirigent: Oskar Nedbal. Dne 19. srpna: Smetana
»Tábor«, »Blan?k«, »Vltava«, symf. básn. Dvoák, Symfonie
z G-dur, op. 88. Fibich, ouvert. k Vrchlického veselohe »Noc
na Karlštejn«. Nedbal, Polonésa z »Pohádky o Honzovi*. —
Dne 20. srpna: J. Suk, dramatická ouvertura (op. 4).

Smetana, »Vyšehrad«, »Šárka«, »Z eských luhv a hájv*,
symf. básn. Pedehra k »Libuši« (ídil prof. Bolech).
Dvoák, Slovanské^ tance (op. 46, . I. a III.). Wagner,
Pedehra k »Mistrm pvcm norimberskýma — Dne 21.
srpna: Dvoák, ouvertura k »Josefu Kajetánu Tylovi*.
Nedbal, Scherzo caprice. Liszt, Uherská rhapsodie . 2.

J. Suk, dv vty ze serenády pro smyc. orchestr. Smetana,
»Vltava«, ouvertura k »Prodané nevst*.

Jednofa eskoslovanských editel kr, ka-

pelník, varhaník a majitel hudebních škol.

(Zá redakci této rubriky odpovídá B. Kašpar.)

Valná hromada Jednoty eskoslovanských edi-
tel kr, varhaník, kapelník a majitel škol

hudebních.

Spolek tento zahájil VI. svou valnou hromadu letošní,

dne 19. t. m. v Chodrov restaurantu. Schze, pokud se
týká len pespolních byla navštívena dosti etn, pokud
však týká se návštvy povšechné, byly odvodnny stesky
na liknavost lenstva nepítomného, z nichž veliké procento
pipadá na leny pražské. Pi zahájení schze uvítal pedseda
spolku pan Šubert pítomné, pedstavil referenta »Dalibora«
a udlil slovo, pedav pedsednictvo místopedsedovi p.
Hemanovi, jednateli spolku p. Kašparovi.*)

Probíraje struným avšak dkladným zpsobem innost
spolkovou v roce uplynulém, konstatuje p. jednatel, že
snahy korunovány byly leckterým pkným výsledkem. Ovšem
nedosply úspchy daleko ješt toho bodu, jehož dosažení
jest veškerou a jedinou snahou celé spolkové akce, to nutno
však piísti okolnosti, že spolek pracoval dosud, poukázán
jsa pouze sám na sebe. Vyžádané pispní se strany klubu
poslanc svobodomyslných zstalo potud bezvýsledným,
pokud klub tento akci spolkové stál vzdálen, již snad proto,
ponvadž v nm nezasedá zástupce spolku, poslanec hudebník,

*) V referát tomto pihlíženo, ježto »Dalibor« v ped-
chozích íslech z péra jednatele spolku p. Kašpara pinesl
pípravn a obšírn veškeré body, o nichž valná hro-

mada jednala, toliko k jednotlivostem onm, které mají
dležitost pro další innost spolkovou. Pokud staly se

jednotlivé pípady akutními, bude k rozvedení jich a objas-
nní bedliv pihlíženo, což redakce »Dalibora« vyhražuje
si pro ísla píští.

znalec a odborník. Pes to však lze radostn konstatovati,

že úsilovná akce za píinou úpravy pomr hmotných,
potud nezstala zcela bezúelnou, pokud v jednotlivých již

aspo pípadech, zdárn s úpravou hmotnou zapoato.
Dležité zakroení spolkové ve smru tom u všech biskup
eskomoravských, z došlých odpovdí biskupa budjovického
a královéhradeckého opravuje k nadji, že i u ostatních
biskupských instancí dojdou aspo porozumní vytoužené
reformy.

Dalším dležitým úkolem jednoty jest pracovati na
odstranní sociální nesrovnalosti, která klade na stran jedné
na hudebníka odborného požadavky až pemrštné i zaasté
dokonce nemožné, na stran pak druhé uplatniti dovoluje
osobám bez veškeré kvalifikace práva nepomrn vtší,
a podporuje konkurrenci nezízenou a stav hudební snižující.

Stává se a stalo se to pi udílení koncesse na základ do-
klad až smšných, na p. udílení koncesse pro zízení
hudební školy v Lanškroun na základ vysvdení, vysta-

veného obecním starostou.

Nutno v ohledu jmenovaném hledati nápravu veškerým
úsilím, za souinnosti všech interresent, peticemi, a hlavn
legislativou, která by zaruovala a zabezpeovala stavu
hudebnictva nedotknutelné sociální postivení. Patrno, že
požadavky stávají se oprávnnjšími, ím vtší poet interes-

sent jich se dožaduje. A proto v ohledu tomto nutno
pihlížeti k tomu, aby šik spolupracovník pokud možno
se rozmožil, veškerým úsilím o to se staral a toho se
domáhal, aby utvoena byla místa samostatných hudebních
institucí (varhaník, editel kr) tam, kde jich dosud není.

Lze uvésti zde pípady pímo kiklavé, a vytknouti místa
ítající mnoho tisíc osadník a farník, která samostatného
editele kru dosud postrádají, jako Strakonice! Sobslav!
Choce ! Kladno ! ! a t. d.

Každá práce v ohledu tomto, kaž 'á nadje v njaký
úspch potud byla by marnou, pokud jednota nedomže se
úpravy pomr tch cestou zákonodárnou.

Jen v zákon spoívá odpomoc, a proto výbor ped-
kládá návrh na osnovu zákona, aby o nm zevrubn bylo
porokováno. (Návrh zákona toho pinesl »Dalibor« v ís. 24.)

Pirozeným zpsobem návrh základu píštích zákon, mají-

cích nedotknuteln pojistiti sociální postavení interessent
Jednoty, podroben byl dkladnému rozboru, a do debaty té

zasáhli pp. editel eskoslov. klavírní akademie, skladatel

Vymetal, a dostavivší se mezitím zemský a íšský poslanec
dr. Fot. Po definitivn schváleném návrhu pedcházejících
bod, na základ jichž má íšské rad podána býti petice,

ujal se slova poslanec p. dr. Fot, praviv m. j. : »Pináleží
veškeré uznání jednateli p. Kašparovi, nebo pihlížeje
k ohromné prpravné práci, a k tomu, s jakou dsledností
a prozíravostí pan jednatel si vede, vidím v jak osvdených
rukou spoívá akce, jíž spolek se chápe. Akce tato záslužná
vytryskuje se z moderního proudu, kde každý se snaží

postaviti se na stanovisko jemu píslušející. A my zde,

v té pravé oblasti hudebník, jsme v prvé ad povoláni
a také oprávnni, postavení hudebník zpevniti a nároky
jich uplatniti.

Není snadno obejiti pi tom všechny naskýtající se

kameny úrazu. Úprava, jíž tato valná hromada se domáhá,
jest velice komplikovaná, nebo souvisí zde úzce úprava
odvtví spoleenského s úpravou pomr hmot-
ných, a teba bedliv uvážiti, jak by se celá akce nerozbila
na pirozeném výsledku, že tam, kde nkdo nabýti chce,

druhý musí ztratiti. A proto nutno akci konstruovati tak,

aby úprava pomr hmotných od úpravy pomr sociálních

aspo ásten byla oddlena, již také z dvod tch, že

požadavky tyto zasahají do sfér práv i živnostenských,
i obanských, i veejných, i církevních.

Výboj t. j. výsledek píznivý, spoívá jedin v cest
takové, na které by požadavky žádnému ze stávajících

zákon neelily. Teba proto zde vzíti k porad výtených
právník, kteí by svou radou vc podporovali v rámci
zákonodárské techniky a pirozen i v intencích

duchovních. V každém pípad závisí výsledek píznivý na
úprav akce takové, aby tato jevila se býti mravní nut-
ností — ta pak nutn musí dojiti uznání, jako ho došlo
sociální hnutí lidí mozoly pracujících. To však jest potud
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illusorní, pokud by spolek spoléhal toliko na sebe. Zde
teba engažovati celou širokou veejnost, získati sympathie
poslanc a pokud možno do sboru poslaneckého dostati

hudebníka intelligentního. Trvám,« koní eník, »že smím
slíbiti Vám se strany naší veškeru možnou pomoc a peji
zahájené akci z plna srdce zdaru nejlepšího.*

Ve všech bodech chystané petice docíleno svorného
souhlasu, a na základ toho pijata jednohlasn jednatelem

p. Kašparem navržená resoluce

:

»Jednota eskoslovanských editel kr, varhaník,
kapelník a majitel hudebních škol na valné hromad dne
19. srpna v Praze konané usnesla se na návrhu zákona,
jímž upraveny by byly opravdu neudržitelné pomry stavu
našeho, s kterýmžto návrhem projevili souhlas i kollegové
polští, i žádá sl. vládu, pp. poslance a veškeru veejnost,
aby vci té se uchopili a ve skutek co nejdíve uvedli.

«

Z dalšího jednání valné hromady nutno by bylo ješt
uvésti zprávu pokladniní a výsledek volby. Ze zprávy
pokladniní vysvítá, že celkový píjem od založení Jednoty
(6 a '/

2 roku) obnáší K 7042-42, z toho vydání iní K 1271-29.

Od poslední valné hromady konané v Plzni pibylo K
126439 a vydáno K 275 -

69, takže stav dnešního jmní iní
K 5771-12, jež uloženy v obanské záložn dašické a v pošt.
spoiteln.

Do výboru zvoleni byli akklamací : Pedsedou Fr. Šubrt,
1. místopedsedou Ant. Heman, II. místopedsedou Jos.
Kovanda, jednatelem B. Kašpar, pokladníkem J. Vejda. Za
leny výboru : Budík, Bušek, Cimr, Filipovský, Hop, Kubíek,
Procházka, Ruka, Sychra a Vymetal. Za náhradníky : Holub,
Kocián, Malina, Provazník a Zýka.

Když byla ješt ujednána píští valná hromada do
Brna a peteny došlé dopisy, ízení VI. valné hromady
prohlášeno za skoneno.

Bude vtšina úastník, kteí, vrátivše se za obvyklým
svým zamstnáním, sotva as vzpomenou, jak ohromné prae
podjal se v záležitostech spolkových jednatel p. Kašpar,
a jak jen malou odmnou a malým zadostiuinním jest

uznání, teba vysloveno mu bylo ústy dra Fota. V té vci
budiž referentovi listu dovoleno pipojiti nkolik slov.

I nejsilnjší vle zemdlí, a bylo-li lze pozorovati
velikou energii v celém jednání p. jednatele, bylo lze snadno
postehnouti i patrnou trpkost pi odvodnných stescích
na liknavost lenstva. Nevdný tento úkol jednatelský,
neuiní žádné úklonky a uznání píjemnjším a snažším;
avšak velice dovede povzbuditi ho k další energii svor-
nost lenstva a solidarita najm se strany té, která
nahodile trvajíc v postavení mén trudném, jaksi výsmšn
a indolentn dívá se na nesmírnou práci kolleg strádajících.

Budiž znova k tomu poukázáno, že jen imposantní poet
lenstva, kterým vru eské hudebnictvo vykázati se mže,
svorné, solidární smýšlení a dslednost v každé odborné
záležitosti, dovede s úspchem eliti stávajícím obtížím, že
pouze vytrvalost, nalézající postupu sebe pomalejšího, vésti

mže k výsledku a že povinností je každého jednotlivce,
aby nespoléhaje pohodln na innost výboru, i každý sebe
nepatrnjší pípad v zájmu spolku využitkoval. Vytknouti
sluší nesmírnou dležitost odboru pensijního, který,

a prozatím mnohými je zneuznáván, a nyní disponuje
fondem nedostateným, za úinnosti len všech stane se
jist dobrodiním spolkovým. Nech uvdomí sob každý
hudebník, najm ti, kteí osudem ušeteni jsou strádání
a kteí zaasto veliké obti pinášejí spolkm cizím a neod-
borným, že musí mu býti zájmy tolika set zneuznávaných
soudruh prvou a nejhlavnjší starostí a péí. Teba pama-
tován' za všelikých okolností a píležitosti veledležité této

spolkové instituce — i nejnepatrnjší píspvky, pi ohrom-
ném potu hudebník, mohou státi se vydatnými. Redakce
listu našeho, kvitujíc tímto vdn valnou hromadou mnoho-
kráte proslovené jí uznáni, ochotna je píspvky takové
pijímati a záležitostem spolkovým vnovati nejvtší pozor-
nost nadále.

Tím koníme referát, pejíce dalšímu prospívání spolku
výsledky nejlepší. Mk.

j-udební fesfival v Táboe.

Král. msto Tábor je o letošních prázdninách pro po-
ádanou v nm jihoeskou výstavu attrakním bodem Cech.
Výstava v tomto krásném mst jak pírodní polohou, tak

starobylým rázem svým, pro který by zasluhovalo epitheton
eského Norimberka, ani by nebyla úplnou, kdyby se nebylo
dostalo na ní zastoupení hudb. Nebo toto umní má v Tá-
boe od let pevné sídlo a pro výstavu nad jiné znamenitý
objekt v osob tamního rodáka Oskara Nedbala.

Na podnt tohoto umlce, jenž jako dirigent ode dvou
let již vznáší se nad lokální slávu rodišt a rodné zem k vý-

znamu dalekou cizinou uznávanému a cennému, uspoádán
byl »eskou Filharmonií* ve dnech 19. až 21. srpna festival,

jakého žádné eské venkovské msto dosud nebylo svdkem.
K této skutené události schváln zavítavše do jihoeského
stediska, nemohli jsme si neuvdomiti, jaký pokrok v hu-

debním vývoji našem nastal vstoupením v život samostat-

ného symfonického orchestru, jenž venkovu dopává mož-
nosti mistrovská díla instrumentální literatury slyšeti v origi-

nální podob a v umleckém tlumoení, zaež jindy surrogát

musil poskytovati dilettantism. V kruzích pražských hledno
tomuto podniku vstíc s jistou nedvrou. Myslilo se, že

lenové orchestru, již od dvou msíc jsou beze všech pra-

videlných píjm a pro nevyplacení gáže vyvázáni v práv-

nickém ohledu ze všech povinností k práci, vbec se ani

nesejdou. Ale dv okolnosti docílily pravý opak.

Zase se okázalo, co Jan Kubelík uinil pro »Ceskou
Filharmonii«, engažovav ji pro londýnskou svou stagionu.

Úspory z tohoto jarního tynedlí jedin po-
mohly lenm petrvati kritické let o. Je opravdu
obdivuhodná snaha všech jednotlivc udržeti sxj co stj
orchestr v plném jeho složení a neutíkati od praporu, akoli
o rozbití pokouší se všemi možnými lákadly a sliby náhoní
správy Národního divadla ... A také lesk jména dirigentova

magneticky pitáhl celý orchestr do starobylého Tábora a

k radosti všech pítomných spolený cíl svedl všechny hu-
debníky v totéž složení, v jakém se praesentovali ped tvrt-

letím ped londýnskou veejností.

Jediný p. Jindich Strnad scházel. Nastoupil již místo
v Plzni a tím ochudil »eskou Filharmonii* o obratného
dirigenta a výborného harfeníka. Ve funkci druhé má sice

orchestr za néj náhradu v mnohostranném hudebníku panu
Janu Janotovi, který brzy drnká na královském nástroji, brzy
palikami tlue vášniv do kotl. Ale k náhrad plné chy-
bla jen — harfa, s jejímž vypjováním jsou vždy spojeny
hrozné obtíže, obyejné nadarmo pedsebrané. Jistý starý

harfeník íkával, že radji pjí nkomu ženu než harfu,

tento nejchoulostivjší ír.echanism z celého orchesúu. Po-
nvadž p. Janota je zárove výborným pianistou, nebylo mu
nesnadno na pineseném na rychlo z výstavy pianin Sting-

lov obligátní hlas harfový ve Smetanov »Vyšehradu« do-
saditi v plném tónovém obsahu, ale ovšem s újmou na
barvitostním úinku.

Vedle »Vyšehradu« obsahoval program festivalu p-
vodn na dva dny vypoteného a pozdji o tetí produkci
rozšíeného také všechny ostatní básn ze Smetanova cyklu

»Má vlast*. Celek doznal prvního provedení miu.o Prahu
vbec, ale ne najednou, nýbrž ve dvou stejných dávkách a

ve zmnném poádku. Pro rozdlení a jiný sled mluvily ne
esthetické, ale jednak praktické dvody, aby podleny byly

jím ob poloviny úastnícího se posluchastva, pak ideový
dvod, aby uinn byl poátek dílem, v nmž Smetana zv-
nil v tónech historickou pdu, na níž festival se odehrál

:

»Táborem«.
Jak Nedbal diriguje »Vltavu«, »Z eských luhv a

hájv« a »Blaník« (v nmž znamenit v lesních rozích vy-

zdvihuje jindy neslyšitelný motiv Vyšehradu v záné kodé)
je v Praze známo. Ale také ostatní básn, jež ídil v Táboe
vbec poprvé, splývají úzce s jeho ohnivou povahou. Neodo-
lateln psobila pod ním »Šárka« svým smyslným líením,
»Vyšehrad« svým hymnickým stoupáním a »Tabor« jasn
ešenými kontrapunktickými problémy.

Orchestr byl s velikým nadšením pi své vci a podal
vesms znamenité výkony. Jmenovit v pedehe k Wagne-
rovým »Mistrm pvcm norimberským« držel se statn.

S tímto kusem v Nedbalov nastudování mohla by se pustiti
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»Ceská Filharmonic« do soutže s nejpednjšími orchestry
svta. .Obecenstvo poádalo dirigentu i orchestru nadšené
ovace. ízení pedehry k »Libuši« postoupeno bylo pedsedovi
"Hudebního spolku« v Táboe p. prof. Bolechovi jako zjevný
akt dík »Ceske Filharmonie« té korporaci, jež má nemalou
zásluhu o to, že v prvním roce svého trvání mladý orchestr
ml píležitost tyikráte se tu dát slyšeti (poprvé dne 16.

prosince 1901). Nkolik takových mst — a »eská Fil-

harmonie^ by musila znamenit prospívati.
j. b.

Rzné zprávy.

* Smetanv úplný cyklus šesti symfonických básní
»M á vlas t« došel konen provedeni mimo Prahu ízením
Oskara Nedbala nejprve na festivalu v Táboe a potom
ve Vídni, tedy nejprve v rodném a pak v domovském
mst dirigentov. Pro Víde byl cyklus jako takový no-
vinkou. tyi první básn provedl ve filharmonických
koncertech Hans Richter, který »Táboru« a »Blaníku« se
však vyhýbal. Oba dva tyto poslední díly byly tudíž ve
Vídni vbec poprvé hrány. Kritika z ásti upírá jim živost
a jednolitost pedchozích. Nelze popíti ani nám, že »Tábor«
je jedinou z nejhloubavjších a nejmén pístupných skladeb
Smetanových, ale o »Blaníku« by soud dopadl snad jinak
po astjším jeho poslechu — také v Praze dlouho trvalo,
než se potkal s pravým porozumním. O Nedbalovi je
jediný hlas ve vídeské kritice, že dirigentství je nejskvlejší
stránkou jeho všestranné bytosti. Referent »Extrablattu« dr.

Kónigstein praví, že je vzrstem a velikým rysem blízek
Felix Moítlovi, s nímž má spolenou velkou muzikalnost,
že však temperamentem pedí karlsruheského generálního
hudebního editele. Stejn vele vyslovuje se dr. Karpath
v »Neues Wiener Tagblattu«, dr. Graf v »Neues W. Journalu«
a nový referent dr. Korngold v »Neue Freie Presse«, který
ve stopách Hanslickových dobírá si blanické rytíe, že prý
by dnes, vstanouce z hrobu, tloukli na pulty v parlament. . .

Nkteí kritikové pejí si, aby Nedbal ve Vídni silné paže
své propjil i neeským skladatelm.

* eská Filharmonie koncertuje nyní tikrát týdn
v hudebním pavillonu ped prmyslovým palácem na I. dl-
nické výstav. Hojnost posluchastva jednak usazuje se, jednak
v stoje se kupí kolem a naslouchá pozorn za úplného
klidu, který výkony orchestru i na vtší vzdálenost iní sly-

šitelnými. U dirigentského pultu stojí nyní virtuos na housle
pan prof. Jos. Karbulka z Odsy, jenž jistou rukou svou
obratn dovedl spojití se se sestudovaným orchestrem a pi
praktické upotebitelnosti své zavdává podnt k pání, aby
jeho souinnost s »eskou Filharmonií* nebyla pouze pe-
chodnou.

* Hudební veristé upozorují zase na sebe sensaními
událostmi : Mascagni propuštním z editelství pesarské kon-
servatoe, k nmuž došlo po dlouhých tahanicích mezi ním
a výborem ústavu, Leoncavallo žalobou listu »La Sera«,
jenž ho obvinil, že hudební a literární práce jiných vydává
pod svým jménem, chlub se cizím peím.

* V Lipsku zemel dne 14. srpna hudební nakladatel
E. W. Fritzsch. Narodil se r. 1840 v Lin (Lútzen), stu-
doval na lipské konservatoi a zídil hudební závod, jehož
nákladem vyšla m. j. prvotn díla Griegova. R. 1870 založil
a do své smrti redigoval vynikající asopis »Musikalisches
Wochenblatt«, jenž bojoval udatn za myšlénku Wagnerovu.
Sebrané spisy Wagnerovy o 10 svazcích vyšly u nho ve
tech vydáních.

* V Milán dne 25. srpna zemela krajanka naše T e r é z a
Stolzová (nar. r. 1832 v Praze), slavná kdysi pvkyn, pro
niž Verdi psal titulní úlohu »Aidy«. Byla dvrnou pítelkyní
maestrovou a svého asu sprostedkovala ed. F. A. Šuber-
tovi právo na první provedení »Otella« mimo Itálii.

* Pan Hanuš Lašek, emer. první lyrický tenor Nár.
divadla v Praze a dvorních oper ve Vídni a Drážanech,
oteve dne 15. záí t. r. vysokým c. k. místodržitelstvím
autorisovaný operní kurs. Uiteli všestranného hudebního
vzdlání p. Laškovi byli misti nejpednjší. Absolvovav
vídeskou konservato za vedení J. Fuchse, podjal se pan
Lašek studia vlašské opery u slavného pvce Mancia

a zdokonalil se pro zpv koncertní u komorního pvce
Waltera. Za pobytu svého v Drážanech absolvoval p. Lašek
odborný kurs pro vyuování zpvu opernímu a koncertnímu
a obdržel absolutorium s vyznamenáním. Výkony umlcovy
jsou z dob téhož pobytu v Praze po stránce umlecké
v nejchvalnjši pamti obecenstva, a psobení téhož pi
nesetných koncertech získalo mu uznání. Lze nadíti se, že
operní škola, jejíž vedení spoívá v rukou tak osvdených,
poskytne pihlásivším se veškeré píležitosti, nabýti dklad-
ného vzdlání v každém oboru zpvném. Pihlášky pijímají
se každodenn odpoledne od 2—3 v byt, Jená ulice . 14,

II. patro.

* eskoslovanská klavírní akademie v Praze zahájí

letos desátý rok svého trvání. Odborné vyuování rozšíeno
na veškeré smycové, dechové a bicí nástroje, dále na zpv
a veškeré theoretické pedmty.

* eské pvecké kvartetto pp. Mikoláše, er-
ného, Nováka a Svojsíka ukonuje tyto dny své tournée
po Americe plným zdarem korunované. Dle posudk nej-

elnjších amerických list, jakými jsou : »Svornost« a »Li-

dové Noviny« v Chicagu, »Milwaukee Herald«, »Milwaukee
Free Press«, »The Milwaukee Sentinel«, »Domácnost*,
»Denní osvta« (Omaha) atd. lze konstatovati, že nebyla to

pouhá z národních sympathií americkými krajany hostm
z Prahy prokázaná pozornost, když tito všemožným zpsobem
nadšené jsouce uvítáni, sklízeli za výkony své boue po-
chvaly. Zde eské umní znovu vítzné prorazilo a patrným
toho dkazem jsou nadšené lánky Amerian i v listech

nmeckých a anglických. Nejvýznanjším pro kvartetto byl

koncert v Chicagu v paláci universitním (v Kentov divadle),

kde pvci pedstaveni obecenstvu v zastoupení universitního
pedsedy dr. Harpnera, tajemníkem Paynem. Výkony pvc,
v každém ohledu bezvadné, vymohly si nadšení obecenstva,
najm Amerian, kteí ani zpívanému slovu nerozumli.
Pes úmorné horko toho dne panovavší koncert stále vy-

žádanými pídavky neobyejn se prodloužil. Charakteristi-

ckým pro význam hudby naší jest, že z peetn zastoupených
skladatel našich v bohatém programu kvartetta zase to byl

Bendi, jehož svžesti a bohatství melodiky neodolala ani

jinak tžce pístupná mysl Amerian. Zaznamenáváme tento
nový úspch eského umní, který je tím pozoruhodnjším,
že vytryskl pojednou z pdy tém neupravené. Umlci na-
stupujíce již cestu zpátení súastní se ješt nkolika kon-
cert v Nmecku, a uspoádají poátkem letošní saisony
v Praze koncert samostatný.

OBSAH:
J. Boleška: Deset let »eského kvartetta «. (Pokraování.) —

Jos. B. Foerster: Gustave Charpentier. (Dokonení.)
— Beda Kídlo f- — O školách operních. — Zprávy

spolkové. — Hudební festival v Táboe. — Rzné zprávy.

Vychází každou sobotu o S stránkách. — Redakce a admini-
strace nachází se v Praze, ve Václavské ulici v . 21 (nároží Morán).

Pedplatné splatno a žalovatelno v Praze iní za každé tvrtletí 2 K,

poštou 2 K 40 h, do ciziny 3 K. Jednotlivá ísla po 25 h. Insertní doklady

se útují.

Kdo nevrátí prvá ti ísla — kteréhokoli tvrtletí — pokládán

jest za odbratele.

Reklamace vyizují se do 8 dn po vydání ísla. — Rukopisy se nevracejí.

s
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Vyrábí nové, pekládá mistrn staré housle a

opatí každé neznjící : Vustickou patentní duší.

50 druh nejlepšíeh strun.

Založeno 1862. ******* Založeno 1862

Nakladatel a vydavatel Mojmír Urbánek, — Rediguje J. Boleška. — »Politika« závod tiskaský a vydavatelský v Praze.
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Tereza Stolzová.

Já nezel t a neslyšel, jen mrtvá

když's byla již, tu krásný obraz tvj

mi dl, že krásná byla duše tvá,

a jaká divná hudba linula

se z ní, jak Aeolova harfa ozve se,

když do ní vítr duje tajemný.

Ó sladká Traviato, Aido bolná!

Jen zpívat, umírat ! . . Co zoufalství

jsi vložila v tu smutnou kantilenu

:

»Svou krásnou vlast již nikdy neuzím !«

Zda zpívajíc to, na ni's myslela,

na beh ten Labe nízký, písitý

a chudý, a pec i tolik jímavý,

i tehda, Suezským kdy prplavem

poprvé moe jae šumlo,

jak tepna svta? Ty's v n mísila

svj slavný zpv ! . . Kdy hluný potlesk paš
a bej, mylord a lady, dam
ti v uši kypl mocnjší než slap,

jímž v daleku kdes tichý živ je mlýn ! .

.

A potom, mohutné kdy varhany

tvých prsou, flétny, harfy nebeské

jak náhle puklo by v nich cos, tak v ráz

se strhaly a znly bdn již

jak rány sten, jež prosí slitování,

ty hrda na svou slávu, umní,

ne z milosti brát potlesk nuzácký,

jsi uzamkla se navždy v zátiší

a tiše ekala, až ona Smrt,

to slavné Requiem, jež maestro tvj

byl vypl kdysi, dozní jemu tiše

a ozvnou t pojme v souzvuk svj.

On pedešel t, jak by hudbu ídil

a dl: »Dost, Finále a Mlení!.. «

Já vidl obraz tvj a cítil jsem,

co hudby sladké, tiché, tajemné,

jak Arna šumání a ševel myrt

zní z bytosti tvé ... v duši mou
tak zaznla — a byt jen hudby zdání,

pec nikdy nezmlkne ... I za to dík

!

Aug. Eug. Mužík.

KAREL HLKA: (Patisk vyhrazen.)

Jií Benda v Ooth.
(Kapitola vyatá z delšího spisu o Bendovi.)

Všechny prameny tištné (nejnovji u nás také

J. Srbovy » Djiny hudby v echách a na Morav
a »Ottv Slovník«) udávají nastoupení místa kapel-

nického Bendou v Goth na rok 1748. Udání ta jsou

nesprávná. Že jsou souhlasná ve všech pracích o Bendovi,

nemní nic na chybách tch.

Hned v záptí smrti Bendovy r. 1795 vyšly nkteré

vtší práce o nm tiskem. Tak Reichardtova v »Musik-

AImanachu« na r. 1796 jakož i téhož v »Berliner

Lyceum der Knste« a ovšem též rovnž obšírná práce

Friedricha Schlichtegrolla v Nekrologu na r. 1795

uvádjí píchod Jiího Bendy do Gothy rokem 1748.

Že tmto zprávám bylo dvováno bez podmínky

a kontroly, vysvtlí si každý snadno, vzpomene-li si,

že Johann Friedrich Reichardt ml nete Bendovu,

nejmladší dceru Františka Bendy, Julianu, známou své

doby zpvaku, za manželku. Benda sám stále z Gothy

s berlínskými píbuznými udržoval spojení, a tudíž

nenapadlo nikomu, že by duchaplný Reichardt, ve

všem tak dkladný, byl zpraven nedostaten. A pokud

týe se Schlichtegrolla, tomu dvováno po pednosti

proto, že se narodil v Goth, psobil tam jako

professor na gymnasiu a veliký svj »Nekrolog« vydával

v Goth. Nicmén udání jsou nesprávná. Nejprve

pejal je Ernst Ludwig Gerber do svého nového

» Lexikonu der Knste«, a odtud šíila se cizinou dále.

U nás Dlaba vytiskl rok ten ve svém slovníku, a vy-

svtlují se odtud všechny pozdjší údaje v eských

knihách.

Dle ustanovujícího dekretu vévody Friedricha Sasko-

Gothského, dosud ve vévodské knihovn v Goth cho-

vaného, nastoupil Benda svoje tamní místo kapelníka

r. 1750.

Podáváme zde dekret tento v plném znní.*)

*) Založiv práci svoji šíe, odhodlal se pisatel tohoto
pojednání ke studiu pramen v cizin a dostal se také do
Gothy. Pívtivou pomocí tamního knihovníka prof. dra
Oeorgesa vyhledány ve vévodské knihovn všechny listiny

a dekrety, týkající se pobytu Bendova v Goth, a materiál
tam nalezený spracován poprvé asi v pítomném tomto
pokusu životopisném.
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S8on ©otteá ©uabeu, ^riebridj, $etijO0 ju ©ad)feu,

Sitlid), @lei»e unb S3evg and) ©ugevn unb SBeftpfyaíctt.

23efte, resp.*) 5Rdtí>e, Itebc ©ctveue!

9íad)bem 3Btr beu bi§Ijertgen Sbntgltdjeu ^reufjiídjeu

Musicum Georg Penta**), 311 uufercm Gabelíutetfter ait=

uub tn ©tenftc gcitonimeu; alšbamt bcgebreu 2Btr guabtgft

3íjv rooítet beinfelben befyortg berpfíid)íeu, unb jit foldjev

Function antuetfjen. 2íu bem gcfduebt Uttfere SJeiuung, uub

SBtr fiub (Sud) mit ©uabeu getoogeu.

Datum fírtebenftetn beu lteu 3Jíat> 1750.

grtebrtd) ^erijog ju ©ad)fen m. p.

Z Boží milosti, Bedich, vévoda Sasky, z Jiilichu,

Cleve a Bergu, též Eugern a Vestfál.

Šlechetní, úctyhodní radové, milí vrní!

Pijavše dosavadního královského pruského hudebníka

Jií Bendu za našeho kapelníka do služeb, tedy vyžadujeme

milostiv, abyste téhož náležit v povinnost zavázali a k takové

psobnosti navedli.

Na tom jest naše vle, a my jsme vám naklonni

v milosti.

Datum Friedenstein*) 1. kvtna 1750.

Bedich vévoda Sasky, m. p.

Dekret, v opisu pro Bendu ureném, má toto

znní

:

SSon ©. ©. grtebvicfe, .'pertsog 311 ©cichfeu, Siiltd),

Gíewe unb S8erg aud) ©ugern uub 23eftbr/alen.

Sftatfcbetu 2Bir beu bi^íjerigen fonigltd)cu $reuf$ifdjett

Musicum Georg Penta 311 uuferem ©apelímeifter antyero

bcvuffeu, uub in 2)ieufíe geiiommcu, alfo tutvb tftm bariiber

3U fetner Legitimation gegeutcárttgeš SDecret unter unfer

§anb-tlnterfd)rtft unb beigebrudter fitrftl. Signet au-
geftellet.

Signatum griebenftein beu lten Wlat) 1750.

Sttebrid) §ert3og 3U ©adjfen.

3. ©
K tomu na zvláštním archu a na obálce

:

ift bte 33erpfítd)tung guabtgft anbcfoblenermafcen 3U bebov=

ftelttget morben.
(S.)

©etneu 33eften, Unfereu Ueben ©etreueu, ^oadnt
Sbriftopb bou Slfolif, Oberbof=2)?avíd)aE unb tuurfítcbeu

©ebeimeu 9íatb, #erru ©art ^erbtnaub bon ^canfenburg,

§bd)ft=9Jatfd)alí unb Slmtšbaubtmann 311 9íetnr;avbtí>brunu

unb $emt £auj} SIbam bon ©tubniij, Dber=©d)enf uub

©ebeimeu Legations=9íatb 3rtebenftehi.

Od J. M. Bedicha, vévody Saského atd.

Jelikož jsme dosavádního královského hudebníka Jií

Bendu za našeho kapelníka sem povolali a do služeb pijali,

tedy se mu vydává o tom na jeho legitimaci pítomný dekret

opatený naším podpisem a piloženou knížecí peetí.

Podepsáno a peetno na Friedenstein 1. kvtna 1750.

Bedich, vévoda Saský.

F. S.

pidržení k povinnostem milostiv naízeným poízeno.

*) Znamená: respectable.

**) Psáno patrn dle nmecké výslovnosti.

***) Vévodský zámek, letní sídlo vévodské u Gothy.

S.

Svým šlechetným, našim milým vrným, panu Jáchymu
Krištofu z Moliku, vrchnímu dvornímu maršálu a skute-

nému tajnému rad, pánu Karlu Ferdinandovi z Franken-

burgu, nejvyššímu maršálu a úednímu hejtmanu z Rein-

hardtsbrunnu a pánu Hanuši Adamovi ze Studnic, vrchnímu

íšníku a tajnému leganímu rad ve Friedenstein.

K Bendovým povinnostem jako kapelníka náleželo,

aby opatoval hudbu chrámovou i divadelní, píleži-

tostnou rázu církevního, duchovního i svtského. Vedle

takového zamstnávání úedního pokraoval v poku-

sech ve skladb, jak se v nich zaal ukazovati již

v Berlín. První prací pro nového pána byly dv
skladby, urené k provozování na poátku zasedání

snmovního v Goth a Altenburku, ob psané r. 1750.

Brzy však pocítil potebu vlastních prací pro kr
chrámový. 1751 složil adu kus pro poteby církev-

ního léta. Na rok 1752 pipadá vedle jiných skladba

rázu duchovního k narozeninám vévodským. Rovnž
taková poízena 1754 a ovšem též nový roník skladeb

chrámových. K takovýmto pracím, donucován praktickou

potebou, pistoupil i r. 1761 a dokonal opt nový

roník. Všechny tuto uvedené práce napsány v parti-

tue a rozepsány pro zpvní i orchestrální hlasy.

K tmto druží se 5 kus pro dobu adventní a vánoní

v téže úprav, jakož i dvoje » Kyrie «, potom oratorium

»Umírající Ježíš«*) v 8 oddleních, dále »Petrova kající

píse « a nových » Devatero církevních skladeb « k na-

rozeninám vévodovým. Však neomezoval se jenom na

skladbu vcí pro církevní píležitosti, nýbrž odvažoval

se znenáhla i na skládání kus pro piano a jiné

nástroje. V té dob hlavn vznikly »Suonata per il

Cembalo« s prvodem smycového kvartetta, dále »Sei

Sonate per il Cembalo solo«, jež vydal 1757 v Berlín

u Wintera, a klavírní koncerty, hrávané v kruhu zná-

mých i u dvora, a zjednávaly mu vždy nové pízn
dvorských kruh i rozšiovaly kruh jeho ctitel i mimo
Gothu.

Brzy po píchodu Bendov do Gothy ustanovena

tam i sestra jeho Anna Františka zpvakou. Bylo to

nejen známkou vlivného postavení Bendova, ale i zjev-

ným novým dkazem upímné rodinné lásky u Bend
známé. Bylo už eeno díve, že František, nabyv sotva

trvalého postavení v Berlín, ihned povolal tam svoje

rodie s celou rodinou. Nedosti na tom, že polepšil

hmotn jejich postavení ; staral se peliv i o vzdlání

všech svých sourozenc. Jak bylo s Jiím, pedesláno

již. Neopomenuto ani ostatních bratí ani sestry Anny,

*) Recitativ a arii z této skladby vydal B. ve své sbírce

»Sammlung VermischterClavier- und Gesangstucke fiirGeubte

und Ungeubte.* Zweiter Theil. Gotha 1780 a 1781. C. W.
Ettinger.
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tak že vycviena v dokonalou zpvaku, jež v Goth
vynutila si potom koloraturou svojí (zvlášt cenný

krásný trillek a obdivuhodné ovládání dechu) nad-

šenou kritiku. Rovnž staral se František o své dítky.

Své tyry dcery vzdlal na vážené zpvaky. Abychom

líení neupílišovali, uvedeme krátce, že jako brati

a dcery, také synové vzdláni na dovedné hudebníky

a opateni vlivem otcovým v Berlín.

R. 1782 v královské pruské kapele v Berlín

zamstnáni František Benda jako koncertní mistr ; Josef

Benda, (1724— 1804) nejmladší z bratí, první houslista;

Friedrich Vilh. Jindich (1745—1814) a Karel Fleman

Jindich (1748— 1836) oba s bratrancem Arnoštem

Fridr. Janem (1747—1785), synem Josefovým, sedávali

u druhých houslí. Druhý bratr Františkv Jan zatím,

byv rovnž houslistou v královské kapele, 1752 zemel.

I jiní echové byli v té kapele. Josef B. Zýka

a syn jeho hráli violoncello, mladší syn byl druhým
houslistou ; lesní roh troubil Zelenka atd.

Aby v Goth nov ustanovené seste umožnil

vyniknutí a dopomohl k uznání vynikajících jejích schop-

ností a dovedností, psal pro ni »arie«. Takové po

zpsobu italském doplnil ve zvláštní sbírku, navrátiv

se z Itálie.

Patrn dovedla se Anna náležit vezpívati v píze
všeho posluchastva, nebo požívala slušných dchod
majíc dle út v knihovn vévodské dosud chovaných

437 tolar 3 groše na hotovosti, 12 mic 4 mázlíky

žita, 8 mic a dva mázlíky jemene a 3 sáhy díví,

což rovnalo se bez díví 457 tolarm 3 grošm a se

dívím inilo 475 tolar a 3 groše. Naproti tomu po
jejím úmrtí ustanovená zpvaka Adelheida Reinhard-

tová dostávala se všemi naturaliemi pouze 318 tolar

a 3 groše. Zpvaka Spohrová byla pijata a ustano-

vena dne 11. dubna 1811 se služným 200 rýnských

tolar.*)

Že Anna Bendova tšila se i jinak oblib a pízni

svých vévodských pán, vyrozumíváme i ze žádosti

její podané za udlení svolení (consensu) ku satku

*) Spohr ustanoven tam koncertním mistrem r. 1805

po své žádosti ze dne 18. ervence t. r. Místo dostal poí-
naje tvrtým tvrtletím se služným 289 rýnských tolar 21

groš na hotovosti, k tomu 6 mic žita, 6 mic jemene
a šest sáh díví. Psaním ze dne 2. záí 1805 vyzván, aby

se dostavil 15. nebo 16. íjna ku snmu do Altenburku.

Jak se zdá, dle listin v archiv uložených, nebylo Spohrovi

snadno pijeti do Altenburku. Nebo píše z Brunšviku 16.

srpna dvor. maršálkovi, že má platiti malé dloužky a prosí

proto o cestovné 50 tolar. Odepsáno mu, že v Goth ne-

znají takových zvyk, ale naposled pece vyhovno jeho

prosb.

s Dismou Hatašem*), který byl tehdáž ve služb bratra

vévodova prince Jana Augusta jako houslista. Svolení

dáno a vyízeno ihned. Žádost podána 17. kvtna

a povolení datováno IQ. kvtna. Žádost opírá se také

o to, že bratr Jií svolil ke svatb a podotýká žadatelka

výslovn »unter meines Bruders des Kappelmeisters

(sic !) Vorbewusst und Einwilligung«. Consens udlen

>hóchstmildest«, ale vysloveno pání a oekávání, že

uiní se žadatelka »této milosti hodnou ješt pilnjším

a vrnjším šetením své poddanské povinnosti jak

u knížecí kapely, tak také ratione**) tch informací,

jež budou jí udíleny knížecí princeznou «.

Všechny tuto jmenované i nejmenované práce,

jakkoliv vynesly Bendovi spokojenost, ba i pochvalu

vznešené vrchnosti i obecenstva, neuspokojovaly jeho

sama, v jehož nitru vyrstala zatím touha po vavínech

jiných — a to divadelních. Nejen povahou svojí inkli-

noval k divadelnímu životu ; ale jej, jako náelníka

hudebního ruchu v Goth, dráždily úspchy italské

hudby, jež jako všude jinde, i po Nmecku ovládala

repertoire napoád a úpln. Mnoho a asto pemítával

0 zjevu velmi mnohým nepochopovaném, jak se stalo,

že jedin italská hudba docházela tak všestranného

uznání. Nejsa sám u sebe si jist, zdali všeho toho,

co až dosud míval píležitost vídati z italské drama-

tické hudební tvorby, vystihoval správn, domníval se,

že mívaje úspch na poli hudby církevní, duchovní

1 svtské, docílil by jist rovnž tak vavín na poli

dramatickém, kdyby jemu, jenž nepožíval žádného

zvláštního dosud návodu a byl ponejvíce sám sob
uitelem a rádcem, a pece dociloval úspch, byla

dána nyní píležitost, aby seznal v základech samých

a na míst svého pvodu, jakož i okolnosti, z nichž

vyrstala, dramatickou hudbu italskou.

To, co byl poznával jednak z poslechu v divadlech,

jednak ze studia notového materiálu pi klavíru, nepi-

neslo mu žádoucího svtla. astokráte býval v divadle

tou kterou arií, tou kterou operou nadšen, že neza-

nedbal ihned opatovati si kusy ty v úprav, jaké

práv bylo možno získati, ale nabyv mnohdykráte

s obtížemi dosti znanými a prostudovav potom díve

tak obdivovanou skladbu, vystízlivl obyejn ze svého

nadšení a býval neuspokojen. Nejastji nespokojen

také sám sebou ; nebo doznával si a v nitru pesvd-

oval se, že nespokojenost ta vzniká nejspíše z toho,

že nerozumí patin té hudb a nerozumí proto, že

*) Dismas Hataš narodil se 1725 ve Vysokém Mýt.
Vynikl jako houslista. R. 1751 vstoupil do služeb v Goth.
Zamstnával se také skladbou. Psal symfonie a kusy pro

housle. Zemel 1777 v Goth. Viz o nm více ve l. pisatele

této knihy v »Ottov Slovníku*.

**) Ratione = v píin, pokud se týe. Poznámka pis.
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jí neprosludoval dost dkladn. Však kdyby mohl

oddati se její studiu úpln, kdyby na píklad mohl

podívati se do Itálie, jako jeho mladší krajan Mysliveek

byl uinil práv tím asem a jenž, poznav základy

italské hudby v Itálii také rázem získal si takové slávy

a tolik jmní ; nebo jako to uinil již ped lety ale

dosud slavený Johann Adolf Hasse — což by asi

získal takovým studiem ! Jak by chtl potom pracovati

s chutí, bez únavy ; chtl by se pokusiti o to, aby

vepsal se nesmazateln do mysli Italm. Snad by obda-

ili jej také njakým estným názviskem jako Mysliveka

»I1 Bomo« a Hassa »I1 Sassone«.

Giovanni Paisiello dvma operními prvotinami

»La pupilla« a >I1 Mondo a rovescio < práv získával,

a jak se zdálo Bendovi, dost lacino si získával slávy

i za hranicemi Itálie.

A jest-li Nicoló Piccini 1760 svoji operu »La

Cecchina, ossia la Buona figliuola« složil za 18 dní

a pece se tolik líbila po celé Itálii, ba lépe eeno po

celé Evrop, což by on, kdyby navštiv podivuhodnou

tu zemi, nadýchaje se do syta toho vlahého, tak zá-

zran psobícího vzduchu, a dada si všemožnou práci,

nedovedl nic kloudného? Aspo se pokusí o to.

S takovými úvahami svoval se vlivným osobám

dvorským, s kterými stýkával se píležitostn
;
vyzvídal,

jak by byl odporuen jimi vévodské pízni
;
sondoval,

vyšetoval, zda-li by byla nadje na delší dovolenou

a potebný k takové cest penžitý obnos. Nebof

jakkoli ml 1200 tolar služného jakož i pijmy vedlejší,

pece nevypstovaný dost smysl pro šetrnost a spoá-

dan vedené domácí hospodáství zpsobovaly u nho,

že dosti asto nalézal se i v penžitých nesnázích. Po

zkouškách nebo produkcích obzvlášt zdaených rád

se pobavil ve veselé spolenosti, zahrál si obas také

v kartiky, dobrá veee pi perlicím vín (nepohrdal

ani dobrým silným pivem) byla mu nejvýš potebná.

Jeho inspirace bujela nejvíce v dobré spolenosti, tam

sršel jeho vtip. Platívalo pece tehdáž za známku

hudební zdatnosti, ml-li kdo náležit vypstovaný

žaludek. Ostatn znal už z domova v echách tehdy

bžné poekadlo »Cantores amant humores«.

Vždy i ti, kdož o kontrapunktu nemli nejmenšího

zdání a kdož nikdy neslyšeli ani » Matoušových pašijí

«

ani »Messiáše«, vdli s mnohými podrobnostmi, že ani

Bach ani Hándel nepohrdali hojným menu. Ba i ti,

kdož v divadle nebo koncert nudili se »ukrutn«, pi
» souper « potom konaném vedli slovo teba o hudb.

Znalecká vybranost v 1'art de culinaire platila

rovnž i u hudebník za známku povýšenosti. Tvrdí

nkteí, že mezi všemi umnami hudba nejvíce svádí

k smyslným rozkošem. Vybrané » souper « bývalo také

Bendovi požitkem, jehož dopával si asto rád. Kapsu

neml upjatu nikdy. Scházelo-li kdy komu, pomohl

ochotn. Ale to v Ooth jako jinde na svt stávalo

a stojí dosud mnoho penz.

Však vévoda Fridrich byl z míry dobrým pánem,

ctitelem hudby a Bendovi naklonn milostiv.

13. záí 1765 odhodlal se Benda a napsal žádost

za dovolenou a píspvek na cestu :

»Jestliže mé hudební práce, jak si lichotím, nalézaly

do té doby u Vaší vévodské Jasnosti jakéhosi milosti-

vého úspchu, jsem toho také nejpovinnji dbalým,

abych nejen zachovával si u m tak vzácného úspchu,

nýbrž inil se téhož vždy hodnjším.

«

K tomu konci po delším uvažování a patnáctileté

služb rozhodl se prošiti, aby zdokonalil svj vkus a

vdomosti, jelikož nemíval píležitosti slýchati cizí

hudbu, což je u jeho povolání (metier) nepostrádatelno,

za šestimsíní dovolenou a jelikož svými penžitými

prostedky pi své etné rodin nemže sám postaiti,

aby jej vévodská jasnost »k takové cest potebným

píspvkem nejmilostivji podporovati ráila«.

Vynesením ze dne 18. záí dána dovolená k cest

do Itálie, poskytnut cestovní píspvek 600 tolar

(které, kdyby vystoupil ze služby, bylo mu zase vrátiti)

a ízení kapely po dobu jeho nepítomnosti sveno
koncertnímu mistru Schieckovi.

Nové hudebniny a knihy.

J. B. Foerster op. 47. Snní, cyklus klavírních

skladeb. (Mojmír Urbánek, Praha. 2 K.)

Název cyklu naznauje celkovou povahu jeho pti ísel.

Odlesky ze krajin mlhavých, tušených sn jsou to. Sladké

kouzlo neskutenosti na nich leží a tesknota a smutek vcí
minulých. »Wonnig und weh web' ich mein Lied : nur

Sehnende kennen den Sinn«, verše z Wagnerova Siegfrieda

klade mottem skladatel v elo svého díla. Blaho a bol jsou

struny, na nichž hraje svoje melodie. Tžkou mlhou sn
zlomen ve své pvodní, píliš ohnivé i tvrdé barv, mkce
tlumen nese se jich zvuk. Jen kdo dovede tšit se ze mdlých,

sotva rozpoznatelných odstín, jimiž klouzají bledé, podzimní

paprsky po hlatích starých opálových šperk, koho spijí

dlouhé pohledy do vysokých oblak, i rozhled po tiché,

vn stejné a vn jiné hladin melancholického a slad-

kého severního moe, jen pítel umní ztlumeného a jem-

ného a sešeelého v barvy co nejbledší nalezne zálibu

a pln ocení a rozpozná bohaté nuance Foerstrovy lyriky.

Zvláštní, hluboká velost vyznauje úvodní, volnou vtu.

Široce vlní se zde krásné melodické frase. A v toužných

harmoniích šeptá a sladce vzlyká, než rozezpívá se pvab-
nou kantilenou svého stedního dílu následující volné íslo

tetí. Z nálad živjších vysoce bych si cenil íslo tvrté cyklu

:

drobný, krásn broušený drahokam jest tou náladou na

brahmsovská scherza upomínající lándler, v nmž hlavní

motiv optn se vrací milým, tichým úsmvem. Plna zpvu,

jasnjším tónem již hlaholícího, a poesie, místy teplejším,

záivjším slunením svitem zlacené, jest pieca poslední.
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Zevnjší stránka skladeb ve shod jest ovšem s jicli

obsahem. Jako ten, jest i klavírní styl jich intimní, bez ná-

roku na skvlejší dojem, z ásti bez nárok na zvunost

v širé koncertní síni. Ale ani tam, ve prostedí vybianého

jinak ovšem ostatního poadu a pedevším pod rukou jem-

ného, cítícího umlce subtilní duševní vibrace piecy prvé i
tvrté nezalehnou bez ohlasu. Ponkud orchestráln tváí se

klavírní vta ísla posledního. Technicky nesnadná klavírní

stylisace Foerstrova jinak však dokonce není.

K. H o f f m e i s t e r.

Národní divadlo.

O f f e n b a c h o v a »K r á s n á H e 1 e n a«.

Dílo, ped nímž stojíte dnes zmateni, v rozpacích.

Kdybyste mli chápat prost a pijímat jedin to, co s jevišt

se vám podává, ten známý píbh o Paridovi a Helen,
zvrácený v divokou frašku, ty vtipy, ostatn namnoze sou-

kromý to majetek pedstavitel, kdyby nemlo tu být jiných

vztah — s tím byste se snad pec nedovedli spokojit;

s tím nebyli by se dovedli spokojit naši otcové, nebyli by

dovedli jásat nad duchem Offenbachovým.

Hledáte ty vztahy, jež odkryly by vám závoj poroz-

umní slavené parodie. A jen tžce a pouze z ásti je

nalézáte. ím nám je v djinách malá, zapadlá doba druhého

císaství ? Sotva že si vzpomeneme, že vládl Francii opravdu

taký král dobráek, jenž v ošumlém cylindru, s plátným
deštníkem pod paží procházel se mezi svým lidem, jemuž
za každý polohlasý pozdrav vdil se velým stisknutím

ruky. — A ím jsou nám ony patheticky nabubelé ensembly
veliké opery, jež Offenbach tak opravdu karrikuje. Výluná
vláda slohu onoho na scén dávno pominula. Jen to nej-

lepší, nejvtší tu a tam ješt na as v novém provedení

ožívá. Nechápeme dnes parodii mrtvého stylu ; není dvodu
k parodování, k satye. Nesmjeme se mrtvolám ani nej-

komitjších za živa zjev. Dokonce pak nerozumíme již

mnohým drobným narážkám, v nichž práv as jedovatý

vtip Offenbachv se své doby tak blýskotal . . .

Tak jest nám tu vše vzdálené, cizí, jako cizí jest vtšin
našich umlc celý genre operettní. Pan Mošna s panem
Króssingem zachraují, co se dnes zachrániti dá. A ostatní

se obtují s vtším i menším úspchem. Ale nic naplat,

»Helena« nechytá — ;
nebýt ostatních nepíznivých podmínek

úspchu, již proto ne, že jest sl. Kubátovou pedstavována,

sic krásná, ale krásy ledov chladné a k smrti fádní.

K. Hoffmeister.

Feuilleíon.

Z f>ofulek po "Hušku.
Cestovní vzpomínky.

Pro »N. Z. f. M.« napsal Eugenio Pirani.

I.

Není malikostí podnikati cestu po Rusku, teba i cestu

koncertní a nebýti mocen obtížného jazyka této zem, jazyka

to, který vykazuje nejvtší spletitosti, který tropí si šašky

z každého, kdo má úmysl ho studovat. Pravím »tropí si

šašky*, nebo na p. písmeno, které v jiných eech znamená
B, je v ruštin V, C znamená S, H znamená N, P zna-

mená R atd., uinný to zmatek.

Když jsem se pesvdil, že azbuka již je nebezpeím
pro moje duševní schopnosti, upustil jsem od piuení se

tomuto jazyku. Konen, pomyslil jsem si, dorozumím sé

njak universální eí — pantomimou. Není nemožno, zna-

meními se dohodovati, ale bda, odpovi-li se nám, ponou-li

lidé dialog — tehdy jsme ztraceni. Ptáti se, to by ješt

ušlo, ale, jakmile obdržíme odpov, hned se nám zjeví

bída naší situace.

První neštstí pihodilo se mi v Petrohrad, kde kterýsi

z mých známých pro mne a pro moji cestovní a umleckou
družku Almu Webster-Powellovu *) a její prvodkyni najmul

byt v pensi na Nvském Prospektu, v níž nikdo ze služeb-

ných duch nemluvil jinak le rusky. Pokojská — jak se

mi aspo zdálo podle gest — rozplývala se v nejzdvoilejší

ei a nemohla nijak pochopiti, že všechna námaha její byla

marná. Nebylo konce rzným »qui pro quo«. Objednal-li

jsem »thé«, obdržel jsem beefsteak, tázal-li jsem se po chleb,

pinesli mi brambory, chtl-li jsem erstvou vodu, dostal

jsem vaící se a pod.

Velikou námahu stálo mne, chtl-li jsem naznaiti slu-

hovi, že peji si míti ped postelí španlskou stnu, a ješt

vtší, že ohromná díra, kterou žehlíka práv do prsou mé
nové, krásné košile vypálila, mne nepovzbuzovala, abych Ji

svil ostatek svého prádla. Nepodailo se mn uiniti mu
srozumitelným, že této díry tu díve nebylo, nýbrž, že je to

zásluhou oné paní, t. j. on nechtl zajisté porozumn", nebo,

myslím, že i v Petrohrad není zcela neznámo propálené

prádlo.

Vážné obtíže vyskytují se v Rusku s povozníky, neroz-

umí-li kdo jich idiomu. A existuje sazba, nutno smluviti

na poátku každé jízdy cenu a idii koní vylo žiti, kam má
jeti a nabídnouti mu uritý obnos. Není to malý kousek

práce, pedn, ponvadž se mu musí vyložiti dkladn
adressa, za druhé, ponvadž pochopiteln nutno jmeiiovati mu
peníz, jejž mu nabízíme za jeho výkon, a konen, ponvadž
teba rozumti jeho odpovdi. Nevíme, je-li spokojen i ne,

žádá-li více, což se obyejn dje, a kolik. Nezapomenutel-

nou je mi první jízda. Dal jsem koímu adressu jisté bás-

níky ruské. Po nekonené jízd celým Petrohradem zasta-

vil mj vozík ped velikou palácovou a parkem obklíenou

budovou. Sluha v livreji otevel mn portál a vedl mne,

když jsem mu byl udal jméno básníky, již hodlal jsem

navštíviti, do bureau, v nmž sedlo pl tuctu úedník.
Obrátil jsem se na jednoho z tchto pán a opakoval svou

záležitost. Tento pone hledati hned v tlustém foliantu

a odpovídal mi : »Nt, nt«. »Odpuste, pane, ale v jakém to

jsem vlastn etabhssementu ?« táži se po francouzsku, ješto

zevnjšek jeho svdil o lovku eí znalém. Bohudík, ne-

klamal jsem se; rozuml mi. »Nalézáte se v blázinci, pane.

«

Nejradji byl bych koímu hmatav dokázal, že se

mýlil, spokojil jsem se však uiniti mu nkolik pravých

benátských poklon, jichž slovm on zajisté nerozuml, ale

o jichž smyslu nemohl být na pochybnostech — c'est le tou

qui fait la musique!

V dobré spolenosti se ovšem mluví plynn nmecky
a francouzsky. Dkazu o polyglottním talentu Rus nabyl

jsem na hostin, kterou uspoádala nám na poest paní

Oorlenko-Dolina, primadonna carské opery. Jí súastnili se

rzní hudebníci a kritikové. Známý skladatel Solovv, vyda-

*) Skladatel Pirani a pvkyn Powellová úinkovali na
jednom z letošních londýnských koncert Kubelíkových
s »eskou Filharmonií«.

I



278

vatel hudební ásti ruského slovníka nauného a professor

na konservatoi, jehož opera »Kordelja« v Praze provedena

byla s velikým úspchem, toastoval nmeckému umní
a mn, jako jejímu pedstaviteli. Odpovdl jsem, že ne-

mohu pijati tato slova, ponvadž pes dlouholetý pobyt

v Nmecku jsem rodem a vychováním Ital. Pan Ivanov, jiný

vynikající hudebník, odpovdl perfektní franinou, že umní
je mezinárodní a že není omezeno hranicemi zempisnými
a politickými. Pak pipojil, že pravé umní musí vzbouzeti

všude hluboký dojem, ale, že pece nesmí ztratiti svého

charakteristického národního rysu. Tato zvláštnost že je

pedností ruské hudby, která vzešla z ruské národní písn,

jež zobrazuje brzy smutn, jakoby chtla vyjadovati žal,

brzy silným rythmem, ohnivými akcenty charakter ruského

národa, v nmž kotví. Já konil jsem provoláním slávy

ruskému umní. Cho hostitelky, plukovník Gorlenko pipil

Mrs. Alm Powellové, jež na ruské tournée spla od

triumfu k triumfu, a americká umlkyn okázala se tak

pevnou jako enice, jakou je jako pvkyn, když odpovídala

na toast. Ostatn není se emu diviti, nebo v Novém Yorku

dosáhla právnického doktorátu.

Paní Dolina má skvostný mezzosopran, který je výten
vyškolen, a vynikající nadání dramatické. Slyšel jsem ji

v carském divadle v »Perníkové chaloupce« a v »Zivot

za cae«, klassické opee Glinkov. Ostatní vokální výkony

v tomto provedení neposkytovaly nic zvlášt pozoruhodného,

nezdvihnuvše se nad niveau prostednosti. Za to byly roz-

košné, bitkými rythmy vybavené tance, v nichž upozoruje

na se práv ryzí lokální barva, provedeny s takým ohnm,
jaký zídka vídáme na našich divadlech, s vášní, která se

stupovala až k zuivosti a psobila na celé obecenstvo

úchvatn. Již pro balet vyplatí se cizinci návštva ruské

národní zpvohry v Petrohrad. Ruský corps de ballet nemá
jen mechanickou sbžnost úd, ne tyto konetiny, tyto špiky

noh jsou v nejvyšší míe schopny výrazu, mohou tlumoiti

celou stupnici pocit.

O školách operních.

Dle vlastních zkušeností uvažuje Hanuš La šek.

(Dokonení.)

Jest ídkým zjevem, aby chovanec setrval v témž ústav
od poátku až do úplného ukonení svých studií zpvních a

aby vnoval se opernímu povolání teprve tehdy, když jej

jeho uitel byl uznal za schopna s úspchem psobiti u di-

vadla. Pravideln se dje, že chovanci ústav operních beze
všech dvodných píin opustí svého uitele, který teba
s nimi svdomit pracoval, a vstoupí do ústavu jiného, který

snad namnoze jich choutkám a mnohdy dilettantským ná-

hledm spíše odpovídá. Tací tkaví žáci zpravidla u žádného
svého uitele zpvu dlouho nevydrží, ponvadž nemají ani

dobré vle, ani trplivosti, aby se emu ádnému nauili.

Trefn o tom píše znamenitý pedagog operního zpvu,
druhdy znamenitý operní pvec, a bratr slavného bassisty

dvorní opery ve Vídnj, barona Rokyíanského, Viktor Rokytan-
ský ve svém spise »Úber Sánger u. Singen« : Je vru trapno,

pomyslíme-li, že dnešní mládež, která pipravuje se pro ob-
tížné a zodpovdné povolání operní, nechce se niemu
ádnému uili. Prostý emeslník uí se svému emeslu ti

roky i déle! Ale mladý pán, který má v hrdle trochu hlasu,

chce za ti msíce nejen zpívati opery ve škole operní, on
chce míti po šestimsíním studiu zpvním hned vhodný
engažement s velikou gáží. Kde jsou ty asy, kde slavený
druhdy pvec Leo Caffarelli u svého mistra Porpóry plných
šest rok zpíval solfegie a stupnice, anebo slavný tenor

Rubini, který plných deset let ( !
!

) konal pilná studia zpvní,

než vystoupil na veejnost. Takové vzácné zjevy umleckého
nadšení patí minulosti.

Takový lehkovážný mladík, jenž pebíhal z ústavu <Jo

ústavu, nikde se nenauiv ani tm nejprimitivnjším zaátkm
zpvu umlého, neporadil se se svým uitelem, zda je p-
vecky schopen státi se platnou silou u operních divadel,

odchází s chatrn a povrchn studovanými partiemi oper-
ními do praxe. Ke kroku tomu láká ho ovzduší divadelního
života, s celým tím zdánlivým slavomamem, a má-li takový
aspirant jen ponkud mohutný a rozsáhlý obs.ih hlasu,
snadno nalezne engažement u menších divadel, jelikož míra
požadavk umlecké kvality pvecké poklesla dnes na nej-

nižší niveau, ana dává se pednost surovému, úpln nevzd-
lanému materiálu hlasovému, ped dobe vysplým, umlecky
disciplinovaným pvcem, který by inil pirozen vtší po-
žadavky hmotné. Tak pichází takový nedouk k opernímu
divadlu, a jak ani jinak není možno, jest jeho páním zpívati

ihned partie velké, i ty nejvtší!
Ponvadž ve škole operní se nenauil ani nejdleži-

tjším poznatkm umlého zpvu, pone zpívati s hlasem
jen ledabylo cvieným, nepoznav ani v em záleží lehké na-
sazení tonu, jeho rozvinutí dechem, a nemá potuchy, kdy a
kde užívati má rejstíku prsního, kdy prostedního, aby funkci
hlasové mohl dle poteby ulehili a zabezpeiti sobé nejen
sílu, ale i vytrvalost hlasovou. Následky okazují se brzy.

Takový nevycviený pvec pone hlas pepínati, ježto na
místo kultury znamenati je na nm primitivní naturalism.

Zaáteník-zpvák potebuje nutn mnoho zkoušek, aby partie

operní náležit si osvojil, Jelikož hlas jeho není vyškolen a

utužen, aby vydržeti mohl dosti velké námahy fysické, které

vyžadují etné zkoušky divadelní, již ped vystoupením ve-
erním v divadle bývá hlasov znaven až k úplnému ochraptní,
a podléhá jednak nezvyklé námaze, jednak rozilení a ne-
jistot, které stíhají jako zlý démon takového nezkušeného
mladého pvce. Zpravidla k veejnému vystoupení ani ne-
dojde . .

.

Má-li na štstí takový naturalista nadobyejn vytrvalý

a zdravý fond hlasový, že všem tmto námahám vzdorovali
dovedl, na dlouhou dobu však nevycvieným hlasem nevy-
staí, nebo i ten nejzdravjší, nejvytrvalejší hlas pi tomto
naturalistickém zpvu poškozuje se v míe nejvyšší; zne-
náhla, aniž to sám dotyný pvec pozoruje, poíná jeviti

známky nápadné únavy, a tato je neklamným znamením blí-

žící se choroby hlasové.

Jaké jsou toho následky ? Znenáhla dostavuje se u pvce
neohebnost. tvrdost hlasová, tony vyšší polohy úpln vy-

povídají své služby, asto se lámou, aneb znjí-li, dje se
tak stísnn, nejasn, forcovan. asto pvec takový »náhle«
ochraptí a není schopen pedstavení dozpívati, a tu ocitne se
editelstvo divadla, nemá-li okamžit náhrady, v situaci velice

trapné, ano je nuceno v takovém pípad teba i pedsta-
vení perušiti.

Namnoze takové pepnutí a unavení hlasu mívá ješt
následky daleko horší. Hlasivky, tento nejjemnjší orgán
celého apparátu zpvního, vydány jsou v šanc chorobám a

laryngoskopové mohli by povdti, kolik operací (polyp
a j.) v tchto nedostatcích má svj základ. Je-li tato hlasová
únava i choroba jen doasná, a není-li orgán hlasový citel-

nji poškozen, dovede vda lékaská zasáhnouti k odvrácení
nebezpeenství nejhoršího — ztráty hlasu. A jaká práce na-

stává potom mistru pveckému, který po pípadné záchran
jeho uvésti má ovládání hlasu na pravou míru

!

Dejme tomu, že teba naturalista nepodlehne chorobám
svrchu zmínným, a že hlas jeho mnoho na zvuku neutrpl —
jaké budoucnosti umlecké i existenní spje vstíc?

Jelikož k umní pveckému neml ani tolik opravdo-
vého interessu, aby hned v poátcích se byl náležit vzdlal
ve všech oborech zpvu umlého, aby z bohatých zkušeností
umní pveckého mohl tžiti nejen pro pítomnost, ale aby
následkem dkladného vzdlání pveckého ušetiti a zacho-
ván" mohl svj hlas až do posledních dn svého života, z-
stávají jeho pvecké výkony jen na niveau prostednosti,
nepovznášejíce se nikdy na úrove vysplé umlecké kva-
lity pvecké.

Za nynjší nouze o dobré, zdravé a vydatné hlasy
operní, snadno se udá takovému naturalistovi s velkým ob-
jemným hlasem dojiti engažementu, a to i u velkých divadel.

Pijde-li takový nehotový naturalista do ensembl umlecky



279

zdisciplinovaného, jehož výkony pvecké i herecké vyzname-
návají se pesností a umleckou hotovostí, zde nejvíce od-

ráží se umlecká nehotovost jeho ; nemže v tomto um-
leckém ensembl vyniknouti a také není s to, aby zajistil si

jakoukoli posici umleckou i životní vbec. A následek všeho
toho? Zklamání a ona píslovná nedtklivost domnle zne-

uznávaných, kteí na sob vinu nevidouce, u jiných jijiledají.

K uvarování se tchto zlých následk vésti mže jen

pilné studium tch, kdož nadáni jsou od pírody vzácným
darem hlasových prostedk. Bez obou podmínek, vrozených
a získaných, není operní karriery vbec — a na to pomý-
šlen' mli by všichni aspiranti, kteí tlaí se do operních škol

a honíce se jen za fantomy, minou se úpln s cílem svého
života.

Zprávy spolkové.

Kolo, zpvácký spolek chorvatský v Záheb, slavil vý-

ronici svého 401etého trvání ve dnech 15., 16. a 17. srpna.

Velou sympatii ku bratrskému spolku projevil pražský
» Hlahol « tím, že vyslal ku slavnostem kroužek dvaceti

osvdených len pod vedením sbormistra p. Fr. Havelky,
kteí uvítáni, byvše pedsedou »Kola« p. Milošem Krešicem
a výborem Cesko-slovanské besedy v Záheb, ihned súast-
nili se slavnosti konané na cviišti v Perivoji za nesetné
úasti obecenstva. Odbor pražský zapv »Liepa naša domo-
vina« stal se pedmtem nejsrdenjších ovací, a proukazo-
vána eským pvcm pozornost nejpelivjší. Pi následo-
vavším banketu vyhraženo lenm pražské deputace místo
z nejpednjších, a tito odpovídajíce a dkujíce za bratrské

uvítání eí lena p. Menšíka z Prahy, podali pedsedovi
panu Krešicovi veliký vavínový vnec se stuhami erveno-
bílými, na kterýchž vnování vyšito bylo ve zlat. Prbh
slavnosti vyvrcholil se v závreném koncertu, jehož súast-
nilo se 16 zpváckých spolk, a zakonena byla 17. srpna
»Matinée« poádaným v zemském divadle, peplnným nej-

vybranjším obecenstvem. Zde poskytnuta »Hlaholu« pí-
ležitost osvditi se co nejlépe, a po sborech »0 hory« od
Jos. Lva, »Odvedeného prosba* od Kížkovského a chorvátské
»Brodar«, jehož tenorové solo zapl p. Ed. Krtika z Prahy,
dostalo se »Hlaholu« nejestnjšího uznání. Pi zpátení cest
zastavila se deputace ješt v Bledu, kdež — Iast not least —
uspoádali pražští pvci koncertní veer ve prospch pod-
prného spolku pro nemajetné studující slovinské v Praze.

Dopisy.
Z 'Drážan. Zaátek letošní hudební saisony byl pro

mne velmi zajímavý, slyšela jsem — en passant — ve zdejším
dvorním divadle, ízením generálního editele Schucha, nov
nastudovanou Offenbachovou fantastickou zpvohru »Hoff-
mannovy povídky. Kdo pozoroval Schuchv zpsob nastu-
dování a dirigování, ví, že se tu opt jednalo o zpvoherní
provedení nejvýš peliv pipravené, pvecky a orchestráln
umlecky ciselované (zejména obdivuhodný byl dokonale
odstiovaný prvod sólových zpv), jemuž svtélkování
temperamentních jisker dodávalo prazvláštního, píjemného
tepla. Pesný rythmus a plastické ohraniení každé hudební
frase náleží rovnž k výhodám Schuchovým, jehož vážné,
elegantní vzezení vždy sympathicky dojímá. »Hoffmannovy
povídky* jsou jediné dílo Offenbachovo, které mžeme
pokládati za opravdov umlecký výtvor, což rovnž možno
íci o práci librettistov ; o cen jeho ostatních prací uvádím
jen vtipný výrok Wagnerv: »Mit der Moral und dem Kontra-
punkt nimmt er's freilich nicht genau.« Litujeme, že svým
pkným nadáním pro melodiku a svými vydatnými znalostmi
hudebními (jak známo byl Offenbach znamenitý virtuos na
violoncello) uvedl svoji další tvrí innost na úplné umlecké
scestí, které znailo úpadek komické opery, kterouž Francii
proslavili hlavn její rodáci Boieldieu, Auber a Hérold.
Umní, jeden z nejvýznamnjších projev ducha lidského,
nezná však na štstí bezinnost! Po nahodilém jakémsi
odpoinku vystupuje pak, posilnno tajemnou mocí, s tím
vtší intensitou do arény života. Francouzská operetta, vy-
pstovaná pod vlivem nicoty dvora druhého císaství, dnes už

jen živoí, kdežto velké, zdravé a silné myšlenky Wagnerovy
slaví práv v její vlasti nejokázrdejší triumfy, nejen v obecen-
stvu, nýbrž, což je pro jejich cenu vskutku charakteristickým,

vytvoily mezi mladými francouzskými skladately ohrožující

smrodatnou školu. Pi zmínném drážanském provedení
Offenbachovy zpvohry byly veškeré úlohy obsazeny prvními

silami. Pí. Wedekindová, koloraturní pvkyn par excellence

zpívala Olympii (oproti dívjšímu obsazení, kde provedla

všecky ti hrdinky Hoffmannova milostného románu). Pi
nynjší nouzi o dobré koloraturky je pro mne pí. Wede-
kindová pravý div svého oboru ! Pomocí bájené vyškole-

nosti zachovává si svj hlas v jeho prvotní svžesti. Nejde
u ní o pouhou technickou vycvienost hlasu, o korrektní

provedení kadencí, stupnic a trilk — nikoliv, všechno zní

oduševnle, vkusn a zajímav. Tímto zpsobem oslovaly
asi staroitalští »slavíci« své posluchastvo, a vyzpívaly sob
nejen hojné vavíny, nýbrž i knížecí statky. — Hra pí.

Wedekindové byla výborná. Nepehánla, nepekroila nikde

linie esthetické krásy a podávala gesta loutky s duchaplnou
grácií. Její úbor (ve slohu empirovém) byl velice pkný a

prozrazoval pravý umlecký vkus. Pí. Abendrothová (Giulietta)

nezdála se býti v onen veer dobe disponována. Její hlas

znl ve výšce ponkud oste. SI. Nastová byla za to výborná

v úloze Antonie. Poznáváme vždy znanou výšku umlecké
vysplosti, mže - li mladší zpvaka — soubretta —
provésti uspokojiv (zpvn i herecky) sentimentální úlohu.

Hlas sl. Nastové znan sesílil, a její mimika dokazuje, že

studuje piln a s porozumním dle dobrých vzor. Anthes
byl znamenitý jako Hoffmann. Mimo to mžeme drážan-
skému divadlu jen závidti jeho zásobu dobrých tenor.
Veškeré malé i menší úlohy byly provedeny zpváky, kteí

bývají oslavováni jako Tannháuserové, Lohengrinové atd.

Zejména se mn líbila svží výška hlasu pan Jaegera.

V druhý veer mého drážanského pobytu byla jsem pí-
tomna Humperdinckov »Perníkové chaloupce*, v níž optn
pí. Wedekindová si vydobyla palmu vítzství. Zejména
v obou duettech druhého jednání se brillantn uplatovaly
její vysoké tóny; o její pvecké virtuosit už neteba se

zmiovati. Co do hry byla nejlepší Hanikou kterou jsem
kdy a kde vidla. Všecky pohyby a posunky dovádivého
dvete byly vrn dle pírody stilisovány, k nimž pak její

nžná, svižná postava dodala úplnou illusi životní pedstavy.
Provedení arodjky mužskou silou mn bylo nové. Tenor
Erl hrál a zpíval s patrnou zálibou, myslím však, že touto

zmnou se intence skladatelovy nesplují. Celá vc mn
pipadala ponkud groteskní. Za to jsem s potšením spo-

zorovala pokroky v divadelní routin a v pízni obecenstva,

které nabývá náš krajan, bariton Plaške (absolvent pražské

konservatoe). Systematický, mírný, pro zaáteníka ale tím

prospšnjší postup v udílení nových úloh, dodává Plaškemu
nepochybné jistoty ve vystupování a vyvinuje zcela piro-

zen jeho krásný, zvuný hlas. Po herecké stránce poíná
si rovnž statn a utvrzuje zdárn všeobecné mínní, že si

dvorní divadlo v nm odchovává dstojného nástupce
Scheidemantelova. V dalším veeru jsem slyšela St. San-
sovou zpvohru »Samson a Dalila«. Referovala jsem o ní

již loni. Dokládám pouze, že by pro své skvlé vlastnosti

v žádném repertoiru vtšího jevišt nemla scházeti.

Katinka Emingerová.

Rzné zprávy.

* »eské kvartetto* (Hoffmann-Suk-Nedbal-Wihan)
vydá se letos díve než kdy jindy na umleckou pou. Ro-
stoucí stále posici skvlého tverlístku nic nevydává svdectví
pádnjšího, než fakt, že rok od roku stoupá poet jeho zá-

vazk. V letošní saison dovršují naši umlci desátý a naí-
nají jedenáctý rok svého psobení. Vedle zemí eských,
Rakouska, Nmecka, Ruska, Francie, Anglie, Itálie, Holland-
ska, v nichž po dávnou dobu již je zdomácnno, pedstaví
se také (za podmínek co nejskvlejších !) Španlsku a Portu-
galsku, ímž vejde ve známost obyvatelstvu všech, evrop-
ských stát vbec. O obdivuhodné výkonnosti »eského
kvartetta« podáme nejlepší obraz, uvedouce data a místa
letošních koncert. Engažementy sice stále se ješt pihla-
šují, ale, jak z disposic uinných vysvítá, do 15. bezna není
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možno v další závazky z nedostatku fysického asu již vstou-
pili. Krom vánoních prázdnin jsou zcela krátké pausy neob-
sazeny z ohled na Nedbala jako dirigenta. — 1902. Záí:
21. Vodnany. 27. Chrudim. 28. Brno. — íjen: 4. Olomíc
5. Kromíž. 7. Varšava I. 9. Varšava II. 11. Vilna. 13. Libava.
14. Riga I. 15. Mitava. 17. Riga II. 18. Dorpat I. 19. Reval.
21. Dorpat II. 22. Riga III. 24. Královec. 25. Allenstein. 26.

F.lbing. 27. Vratislav. 28. Berlín I. 29. Lipsko I. 30.v Hamburk I.

31. Lubek. — Listopad: 3. Praha (V. ve. »esk. spolku
pro kom. hudbu «). 6. Darmstadt. 7. Frankfurt n. M. 8. Cáchy.
10. Krefeld. 11. Gottinky. 12. Hamburk II. 13. Brunšvík. 14.

Lipsko II. 15. Vircpurk. 16. Mnichov I. 17. Karlsruhe. 18.

Stuttgart. 19. Augsburk. 21. Víde I. 22. Berlín II. 26. Ham-
burk III. 27. Wemigerode. 29. Praha (VI. ve.). 30. Lipsko
III. — Prosinec: 1. Jena. 2. Erlanky. 3. Mnichov II. 5.

Víde II. 6. Ml. Boleslav. 7. Turnov. 8. Praha (VII. ve.).
10. Hamburk IV. 11. Gotha. 12. Lipsko IV. 14. Št. Hradec.
15. Budapeš. 16. Záheb. 18. Praha (VIII. ve.). — 1903.

Leden. 5. Barcelona. 7. Madrid I. 9. Madrid II. 11. Lissabon I.

13. Madrid III. 14. Madrid IV. 16. Madrid V. 18. Lissabon II.

20. Madrid VI; 21. Bilbao I. 22. Bilbao II. 23. Bilbao III. 24.

Bayonne. 28. Cambridge. 29. Cheslchurst. 30. Londýn (St.

James' Hall), — Únor: 1. Grafton. 3. New-Castle. 4. Glas-
gow. 5. Heíensburgh. 6. Manchester. 8. Bournemauíh. 9.

Londýn. 10. Sheffield. 10.— 12. Koncerty v Hollandsku (dva-

krát denn!). 27. Víde III. 28. Víde (popul. koncert ve
velkém sále ^Spolenosti hudebních pátel«). — Bezen:
2. Praha. 6. Víde IV. 7. Berlín III. 9. Norimberk. 10. Mni-
chov. 12. Praha. 13. Vratislav II. 14. Berlín IV. 15. Dort-
mund. — Potom dojdou na adu Belgie, Francie a Itálie,

kde data nejsou dosud pevn stanovena. Mžeme opakovati
znovu, že sláva eského jména umleckého nebyla nikým
dosud zanášena do svta tak daleko _a tak trvale, jako »slav-

ným« v každém slova toho myslu »eským kvartettem«.
* Bylo možno pedvídati, že i druhý vídeský koncert

Oskara Nedbala (dne 29. srpna) udrží se na výši prvního.
Provedení došly v nm » Dramatická ouvertura od Jos. Suka,
dva »Slovanské tance« (As-dur a C-dur z druhé ady, op. 72.),

Foersterv náladový obraz »Mé mládí«, Fibichova ouvertura
k Noci na Karlštejn* a ti kusy (pochod, valík a polonésa)
z Nedbalovy pantomimické »Pohádky o Honzovi«. S radostí

zaznamenáváme veliký úspch, jehož u posluchastva i u kri-

tiky dodlala se skladba Foersterova. Ponkud upjat cho-
vala se žurnalistika k Sukov orchestrální prvotin. Sami
radji bychom byli uvidli, aby byl Suk zastoupen pi této

píležitosti nkterou z pozdjších svých prací, teba tak po-
kroilé dílo sedmnáctiletého teprve konservatoristy i jinde,

a hlavn ve Vídni samé bylo by musilo v as vzniku svého
zpsobiti jist rozruch. Je podivuhodno, že filharmonikové
vídenští ani jediné noty dosud uevzali od Suka do svých
poad, kdežto Nikisch v lipském »Gewandhause« již ped
pti lety uvedl ho smycovou serenadou a Weingartner jeho
symfonii dirigoval ped dvma roky v Berlín a suitu »Po-
hádka« ohlašuje v letošním repertoiru svých berlínských

i mnichovských koncert. Nedbalovy tanení fragmenty líbily

se všeobecn. V »Neue freie Presse« dr. Korngold — jenž
jmenuje Nedbala »erveno-bílým Baedekerem« — praví, že
-líný Honza« (tak pekládají Nmci našeho »hloupého«) vy-

dává pkné vysvdení »pilnému Oskarovi«. Jak cení si ve
Vídni dirigentské umní Nedbalovo, vysvítá nejlíp z rady
dra Karpatha (»Neues Wiener Tagblatt«), aby pionýr našeho
umní v cizin trvale zamnil taktovku za smyec, na což
pi sesilující se stále posici »Ceského kvartetta* nejmén
pomýšlí jeho výtený violista ... Po dvou koncertech násle-

doval dne 3. záí další, na jehož poadu krom eských skla-

deb, prve již provedených, byla pedehra k Wagnerovým
»Mistrm pvcm «. Zajímavo, že kritika konstatuje Nedba-
lovo znan širší oproti jiným dirigentm tempo v tomto
veledíle — u nás mu byla vytýkána prý pílišná jeho rych-

lost! — ale akceptuje je, ponvadž tím plasticky vystupuje
jeho závratná polyfonie. Nejvíce imponovalo, že eský diri-

gent nejkomplikovanjší hudební dílo provedl, aniž vzal na
pomoc partituru. — K vídeským koncertm Nedbalovým,
jež znamenají zase kus postupu v jeho svtové karriee, sluší

poznamenati, že se dostalo od dirigenta obecenstvu do rukou
nejprve ve feuilletonu »Wiencr Morgen-Zeitungu« uveejnné
uvedení do sujet symfonických básní Smetanových.

Pan Adolf Mikeš, bývalý professor klavíru na
pražské konservatoi, osvdený a vsím právem oblíbený
pedagog, otevel nyní v širších rozmrech klavírní školu

v Praze, Palackého nám. . 359 (roh Plavecké ulice). Zvlášt-

ností jeho podniku jest zízení semináe pro cviení uitel
klavíru, založeného na zkušenostech, kterých p. Mikeš nabyl

studiemi pedních ústav v Berlín. K úelu této instituce,

u nás dosud nikým nezavedené, pijme se — ovšem v potu
obmezeném — žákovský materiál v nejútlejším vku, na
kterém nová methoda bude osvdovati svou vhodnost.

V hudební škole Arnošta J. erného na
Král. Vinohradech v Krameriov ul. ís. n. 4 zapone dne
16- záí vyuování na klavír, housle, varhany a zpvu. V kom-
posiním oddlení nauce o harmonii, kontrapunktu, tvarm,
instrumentaci, djinám hudby, analysi skladeb atd. dnem
22. záí. »Paedagogický kurs* ku vzdlání uitel a uitelek

(letošního roku I.) zapone též 22. záí. Pihlášky pijímají

se denn, bližší informace se udílejí v hudební škole.

V pveckém a operním ústav Olgy Paršové-
Z i k e š o v y (Dlouhá t. 47, Praha) zapone nový školní rok

dne 16. t. m. Zápis potrvá od 16. do 20. t. m.

Hudební školaKarlaPekehona Smíchov, Jakub-

ské ná . 12. (Tržišt.) — Elementární a vyšší hudební
uilišt pro housle, klavír, zpv a theorii hudby. Vyuování
zapone optn dnem 15. záí t. r. — Zápis denn.

*
* *

Pan Karel Majer, majitel hudební školy
v Praze VII., pedstavil nám 8. t. m. v sále »na Kovárn-
adu svých svenc a žák v hudební produkci, podavší

dkaz o patrné svdomitosti a péi, s jakou u p. Majera

vždy zvykli jsme byli poítati. Uznání hodný celkový dojem,

trpl jen nekoneným programem (63 ísel!), kde pirozen
dojmy rušiti se musely na vzájem. Uznávajíce patrnou snahu

p. Majerovu, sebe i žactvo pokud možno nejvíce osvditi,
poukazujeme na nevýhodnost takové obšírnosti, a radili

bychom, aby kombinovanými soubory, každého stejn uplat-

ujícími, ulehil si svou úlohu.

OBSAH:
Aug. Eug. Mužík : Tereza Stolzová. — Karel Hlka : Jií

Benda v Goth. — Nové hudebniny a knihy. — Národní

divadlo. — Feuilleton. — O školách operních. (Dokon-

ení.) — Zprávy spolkové. — Dopisy. — Rzné zprávy.

Vychází každou sobotu o 8 stránkách. — Redakce a admini-

strace nachází se v Praze, ve Václavské ulici v . 21 (nároží Moráné).

Pedplatné splatno a žalovatelno v Praze iní za každé tvrtletí 2 K,

poštou 2 K 40 h, do ciziny 3 K. Jednotlivá ísla po 25 h. Insertní doklady

se útují.

Kdo nevrátí prvá ti ísla — kteréhokoli tvrtletí — pokládán

jest za odbratele. —
Reklamace vyizují se do S dn po vydání ísla. — Rukopisy se nevracejí.

Lantner, housla,
: Vsieltivíslíó námstí li^I.

Vyrábí nové, pekládá mistrn staré housle a

opatí každé neznjící fkustickou patentní duši.

50 druhu nejlepších strun.

Založeno 1862. ******* Založeno 1862

Nakladatel a vydavatel Mojmír Urbánek. — Rediguje J.Boleška. — >Politika« závod tiskaský a vydavatelský v Praze.
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CAMILLE BELLAIGUE:

Realism a idealism v hudb. 1}

Velmi mnoho lidí pociuje k hudb více záliby

nebo vášn, nežli o ní uvažuje a ji oceuje. I ti, kdo

ji nejvíce milují, asto ji jen milují. To nestaí a není

spravedlivo. Jest slušno a pro nás snad s prospchem,

abychom hudb v oboru rozumovosti vykázali místo

dstojné toho, jež zaujímá v oboru citovosti. Práv

tak jako ostatní umní má hudba vztahy a jaksi

koeny na dn našeho rozumu. Spíše nežli je zpetrhati,

sluší je znáti a podle poteby posilovati. K tomu nic

se nehodí lépe nežli zkoušeti hudbu ve svtle jistých

všeobecných idejí, zkoumati a probádati ji, abychom

tak ekli, ve styku s nimi, propustiti nitrem hudby

nkteré z velkých proud duchových. Nedávno jsme se

jí zabývali s hlediska sociálního nebo sociologického. 2
)

Dnes pokusíme se, abychom popatili, jak se v ní

kombinují a poádají dva principy nebo dva všeobecné

živly všude pospolu se vyskytující : idealism a realism

nebo — máme-li strach ze školských výraz — ideál

a skutenost.

Jest potebí definovati taková slova i jsou samo-

zejmá? »Jsou výmezy, « poznamenal kdysi Brunetire

správn, mluv o idealismu, » které ani nemohou býti

dost úzky ; jsou však jiné, pi nichž je záhodno, ba

nutno nechati hranice trochu neurité. « 3
) Tyto nám

asi dnes postaí. Postaí nám zde jen výmezy nebo

jen významy neurité a tebas i rozmanité. Hudební

realism tedy, jímž se budeme zprvu zabývati, mže
býti to, co lze nalézti v hudb vulgárního nebo tri-

viálního, smyslného, ba i fysického. Avšak realismem

v hudb bude v hlubším a vznešenjším smyslu vztah

— podstatný a bez nhož není vbec umní — mezi

hudbou a pravdou. Idealism hudební zase objeví se

nám po nejedné stránce. Hudba, idealistní svou povahou

matematickou a metafysickou, jest jí nemén zetelem

') Z knihy: Études musicales et nouvelles silhouettes

de musiciens (Paris, 1898).

2
) > Hudba s hlediska sociologického« (mj peklad

v »Rozhledech«, 1902, . 40.—46.).

3
) F. Brunetire: Obrození idealismu (Paíž, 1896)

str. 18.

k smyslu, k nmuž se obrací. Jest též idealistní a to

ve zpsob, která je jí vlastní, protože obsažen je v ní

živel, pro njž není nikde jinde obdoby : hudební

myšlenka. Konen hudba je idealistní svým pedmtem,
který je zvlášt niterný a tedy dsledn ideální. A ježto

ten ideál sám je cit nebo duše, to jest nejskutenjší

skutenost, skutenost sama, seznáváme již, jakou

odbokou nebo spíše jakým návratem spatíme, jak

v hudb se dokonává úastenství a tém styk nutný

mezi dvojí potebou a dvojí povahou lidstva.

I.

Jest zejmo, že hudba mže býti realistickou —
rozumím tím triviálnost a vulgárnost. Ten první význam

slova » realistický « je zcela oprávnn, ježto jistý realism

jest pouhou manifestací, mnohdy i oslavením toho, co

je ve skutenosti nejvíce vnjší a povrchní, nejvíce

prostední a opovržení hodné. Všeho toho mže se

uiniti hudba vyjadovatelkou. Mže vynésti na svtlo

(a to svtlo hrubé a násilné) jen nejvšednjší stránky,

vidti jen nejhrubší vci, obal, ba kru tvrdou, která

je obklopuje a spolu i znetvouje a kterou teba pro-

lomiti. Hudba práv tak jako písemnictví má druhy

podadné, ba i nízké. Jsou hudební feuilletony i melo-

dramata, vaudevily nebo ješt nco horšího, a pi tom

nebo onom popvku operetním nebo z café-concert

lze se tázati, zdali je to nejsprostší odrhovaka i
zdali je to píse. Táž situace, táž osoba, co pravím?

i týž in nebo týž pohyb fysický podnítí nejznameni-

tjší nebo nejtrivialnjší hudbu. Schubert a Lecocq

napsali písn postilonské velmi nerovné ceny. Ta nebo

ona » píse pi epení nevsty « v operetách, jež kdysi

byly oblíbeny, jen z velké dálky podobá se svatební

písni z Lohengrina a máme-li mluviti jen o hudb
tanení, víme, že jsou rozkošné valíky, ale že jsou

také valíky ubohé. Sdružena s našimi nejvznešenjšími

city, jest však hudba též pipoutána k našim nejvšed-,

njším radostem. Hudba je provozována v kostele,

v konservatoi a na bojištích
;

hrají v cirku i po

tržištích. Pi zvucích hudby lovk sní, pláe, pemýšlí

a se modlí ; ale pi zvucích hudby zvíata taní a kon
kolují, ba i kon devní. Žádné umní není více

pístupno, více na dosah vulgárnosti, když se jí ode-

vzdává. Náležíc všem mže hudba snášeti ode všech
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a tu máme rub a smutné výkupné její krásy a její

sociální hodnoty. Co koná pro lidi, to lidé zase

odplácejí k její škod ; iní jí zlé za dobré ; ona je

povznášela, oni ji snižují, a davy páší zloiny práv

tak zpvem jako svými násilnými iny.

Jinou píinou snížení a sevšednní hudby jest

nutnost interpretace. Hudba jediná, s výjimkou ješt

umní dramatického, ze všech umn jest jí podrobena,

ba více jí trpí nežli dramatické umní samo. Gounod
právem íkával: » Staí jen njaký interpret, aby zha-

nobil mistrovské dílo. « Mistrovská díla hudební jsou

nejvíce vydána tomuto hanobení. Citlivjší nežli ostatní

a ranitelná na více místech, snášejí nad to nejvtším

množstvím interpret. Vzpomete si na » Módní di-

vadlo «, které Marcello ironicky vnoval »pvcm obo-

jího pohlaví, editelm, nástrojam, strojníkm, ma-

lím, komikm, krejím, pážatm, komparsm, napo-

vdm, kopistm atd.«. Dnes jako jindy, snad i více

je nutný tento dav prostedník pi nejsložitjším

z umleckých dl, pi opee. Lze se diviti, že pi tch

píliš etných stycích se skuteností ideál se snižuje a

sevšeduje a že pochode procházejíc tolika rukama

nkdy zhasne ?

Neodvisle na veškeré interpretaci a o sob, abychom

tak ekli, mže býti hudba realistickou v tom smyslu,

v nmž my zde slovo to vykládáme. Složena z bez-

cenných útvar nedovede nežli vyjadovati a probou-

zeti myšlenky a city zbavené vší povznešenosti a d-
stojnosti. Brzy bude sprostým rythmus, brzy melodie,

harmonie nebo i jakost zvuku.

Kdož by nevdl, že jakost zvuku, barva tónu

snese všecky odstíny, od nejvyšší vznešenosti až k nej-

nižší triviálnosti ? Ba i mezi slovy nebo jmény podle

jejich zvuku, tebas to byla jen koncovka, jsou slova

ušlechtilá a uhlazená a jsou i sprostá, ba nízká. Po-

dobné rozdíly jsou mezi hlasy nebo nástroji a celý

orchestr je hierarchie. Hegel rozeznával dv tídy nebo

dv rodiny nástroj, nerovné potem i dstojností,

podle pímkového nebo povrchového uzpsobení zvu-

ícího tlesa : jednak sloupec vzduchu nebo rozechvlá

struna, jednak povrch potažený pergamenem, zvon skle-

nný nebo kovový. Poznával správn, že » pímkový

smr pevládá a tvoí skuten hudební nástroje «. Do-

mníval se též, že postehl » skrytou sympatii mezi in-

timními city duše a mezi nástroji pímkovými, která

zpsobuje, že výraz prostých a hlubokých cit vyža-

duje chvní prostých délek na míst ploch sjedno-

cených a okrouhlých «. Vím dobe, že taková tídní

nemají nieho absolutního. Beethoven první vyvodil

z kotl, nástroj zcela povrchových, úinky neobyejné

hloubky a prostoty. Nástroje stojí za to, za stojí hu-

debník, který jich užívá a obyejný cornet á pistons

byl povýšen Meyerbeerem v závreném triu - Roberta

ábla « k dstojnosti díve neznámé. To jsou však vý-

jimky a jaksi zvláštní projevy pízn. Nezvracejí nikterak

všeobecného ádu a tím mén pirozeného uspoádání,

kterého bylo nám tuto vzpomenouti, tebas jsme na

nm netrvali.

Práv tak jako zbarvení zvuku, i harmonie uvádí

do hudby živel vznešenosti a ideálu anebo všední a

ploché skutenosti. Jest to harmonie, pesnji : akkord

G-mol nahražující akkord B, který poslední reprisi

Cherubínovy Voi che sápete dodává zvláštní a hluboký

pízvuk melancholie. Zmte ped prvními slovy Lo-

hengrinovými tebas jen jedinou notu v ušlechtilé

harmonii, zamte akkord Fis-moll akkordem D-dur,

ihned spatíte, jak se kouzlo láme a prchá tajemnost,

jíž obklopen pichází božský rytí.

Pokud jde o melodii, koho pak budeme pouo-
vati, že zvlášt ona mže býti ním, co je nejlepšího

nebo nejhoršího ? A je druhu toho i onoho, jest

snadno to rozhodnouti, dokázati to, je nesnadnjší.

A zase nic není jednoduššího nežli krásnou, vznešenou

melodii zmniti v melodii triviální, ba ekl bych ohyzdnou.

Postaí zmna jediné noty. Pvci, kteí to snad vdí,

iní asto, jakoby o tom nevdli. Noty samého Mo-

zarta, zvlášt jeho, a to práv nejušlechtilejší, nejbož-

štjší nejsou jim posvátny. Ozdoby, peklady — ne-

šetí nižádné urážky pi tch liniích tak nedotknutelných,

nebo které by jimi mly býti práv tak jako verše Ra-

cinovy nebo kresby Rafaelovy, a ani nejvtší pedsta-

vitelé Dona Juana nebo ve Figarov svatb nebyli vždy

bez viny pi podobných útocích.

Rythmus konen a pohyb nebo ruch obsahují

neobyejn psobivý princip povznešení nebo ponížení,

nebo vztahy trvání mezi notami jsou nemén dležitý

nežli vztahy prostorové. Rythmus sám je v hudb
hlavním strjcem nebo initelem karikatury ili snížení

ideálu. Z nejvážnjšího mistrovského díla lze udlati

tverylku. Když jeden ze souasných mistr klavíru,

Delaborde, odvážil se na žertem nkolik fug »Tempero-

vaného klavíru «, byl rythmus jeho hlavním spoluvinníkem.

Jest do toho velmi daleko, aby každá rythmická hudba

byla triviální, ale není triviální hudby, která by nebyla

siln nebo i násiln rythmisována.

S vulgárností rythmu, melodie a zvukové barvy,

neítáme-li vulgárnost textu, jedním slovem se vším,

co dovede snésti a shromážditi hudba profanovaná

hrubých a nízce realistických živl, se vším tím se-

tkáváme se velmi asto v operetních divadlech a v café-

concerts. Že pi poslechu podobné hudby, když v nitru

jejich budí se hnutí a dojmy nízké, jistí lidé vždy a

všichni lidé v jisté doby pociují jakousi radost, rád

doznávám. Avšak musím též vyznati, ješt s Brune-
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tirem, že » nikdy jsem neodcházel z café-concert nebo

z operetního divadla, aniž jsem cítil jakýsi stud nebo

jakési ponížení ze zpsobu radosti, kterou jsem tam

kdy pocítil. ') (Píšt dále.)

') F. Brunetire, Obrození idealismu, str. 40.

Národní divadlo.

Verdiho »Aida« a Goldmarkova »Královna
S á b s k á<.

Dv závažná díla moderního repertoiru, dobou vzniku

sob velmi blízká — premiéra »Aidy« byla r. 1871, opery

Goldmarkovy pak o tyi léta pozdji — jsou sob blízká

i mnohými z nejvýraznjších svých rys.

Tak hned librettistický námt jest tém totožný: zde

i onde stojí dv ženy, milující téhož reka, velikého bojov-

níka, ale v boji lásky podléhajícího, upadajícího láskou ve

zkázu.

A pedevším: jest to týž nový svt, který se nám

v obou dílech otevírá, tože ovzduší, dosud skoro neznámé,

jež nás tu ovívá. V »Aid« obraz dávné zem bájí a legend,

obraz veliké, nádherné, ztrnulé kultury hieratické, tajemného

náboženského kultu barbarských olbímích božstev ve chrá-

mech pestré, divné nádhery i kultu tvrdých faraón v palá-

cích, skrývajících všechny rozkoše orientu; ve ^Královn

Sábské« jiný podobný exotický svt dávno zašlý, kultury

rovnž hieratické, hebrejské, nejvyšších bod svého rozvoje

dospvší, kultury práv již pezralé a nahnilé, náboženského

kultu stejn tajemného v té jeho smsi pohanství a mono-

theismu jak onde, stejn nádherného a obadného v pohád-

kové nádhee chrámu Šalamounova, s touž postavou krále

nad všelikého smrtelníka neskonale povýšenou. Tentýž

vzduch zde i onde: uspávající ve sladkou mdlobu duši,

v dumavé snní, v nmž probouzí se skryté vášn a spící

smysly.

Verdi i Goldmark tžký svj úkol, najít pípadné tvary

a pípadnou barvu, by vystihli hudebn exotické své námty,

provedli s plným úspchem.
Každý ovšem po svém zpsobu.

Verdi hledal v sob. V nejhlubších skrýších svého

ducha, kam díve nikdy nebyl sestoupil, pátral po nových

tónech, po nových barvách, po nových odstínech. A z pod-

vdomí tu a tam pe mu ozvala mnohá melodie, mnohý
zvuk dávno tam zakletý, vzbuzený kouzelným hlasem té

které zádumivé písn arabské. Divné exotické harmonie

se mu vybavily. A tžký úkol koloristický vedl ho k neob-

vyklé mu i jinak prohloubenosti obsahové, citové i tech-

nické. Napjal zde veškery svoje síly, nalil z amfory své

tvoivosti svého nejlepšího vína . . .

Goldmark, veliký eklektik, hledal kolem sebe. Jako

Gustav Moreau z malí všech vk erpal, nádheru všech

škol spájel a ciseloval v ohni svého ducha v ony výtvory

žhavé krásy a ledového chladu, tak Goldmark dlouhou prací

trplivého ciseléra snášel a spracovával prvky nejrznjší.

Fraseologie starých zpv synagogálních, zpvy orientální,

nezvyklé alterace vyplývající pi harmonisaci nápv tch,

chromatika, rušící namnoze úpln pojem tóniny, harmonie

i orchestrace, leckde o Wagnera se opírající, pi tom zas

nadvláda zpvní melodie a uzavené útvary, opírající se o ro-

mantiky nmecké i z opery vlaské a jejich effekt erpající

:

to vše skládá se tu, prolíná se, jen by docíleno onoho žá-

doucího žárného svtla i skvlosti koloristické.

Jen nadání muže s krví orientála mohlo slouit všechny

ty prvky, sepíst je v orientálský gobelín té nádhery.

A pec dnes rozdíl vzniku obou dl píliš patrn cí-

tíme. Píliš rznorodá intarsie díla s vynaložením veškeré

umlosti sestaveného rozpadá se nám leckde ped oima.

Barvy, pvodn ohnivé a rudé, tu a tam blednou. Co oslo-

valo, se pouze líbí. Co se jen líbilo, vyznívá na prázdno.

Cítíme dnes píliš patrn rozdíl mezi »Aidou«, pímo
z duše vytrysklou mistru hlubokého nadání, pravdivou a bez-

prostední, a »Královnou Sábskou*, dílem geniálního kompi-

látora a konstruktéra . . .

Provedení »Aidy« pekvapilo v jedné píin velice mile.

Pan Figar podal zde v úloze, v níž ped prázdninami tém
ztroskotal, výkon, zamlouvající se i dokonalou hudebností

i tentokráte neobvykle pkným, ladným zvukem. Za to ped-

stavitelka Amneridy, sl. Mara Ulrichová, hrvatský host,

nepovznesla se nad výši prostedn slušného výkonu. Vy-

datný a urit zabarvený, než ne nejlahodnjší orgán její

jen v nkterých místech byl opravdu tlumoníkem citových

hnutí ; namnoze zstalo pi správném podání prosté melodie

bez dalšího vztahu k úloze a k slovu.

^Královna Sábská* skytla i Karlu Kovaovicovi i režii

píležitost ke skvlým výkonm, i co orchestru a vypracování

zejména velikých gradací ensembl se týe, i co tkne se

výpravy.

Ze sólist scénu ovládly pí. Maturová známou svojí

královnou nejvyššího stylu a sl. Bobková. Tato zpívala Su-

lamit krásným svým milým hlasem, velým a hudebním ped-

nesem, leckde s nezvyklou jí vervou. Ale hrála ji s mnohými

gesty, ješt píliš na výstupní zkoušky operní školy upomí-

najícími. — V namáhavé úloze Assada s menším zdarem

než v »Aid«, a se stejnou hudební korrektností vedl si pan

Figar. Šalamouna ani jeho šalamounská moudrost neopráv-

uje k takové anglické lhostejnosti vi všemu, co se kol

dje, jakou se její pedstavitel vyznaoval, k. Hoffmeister.

Feuilleton.

Z pofulek po l^usku.

Cestovní vzpomínky.

Pro »N. Z. f. M.« napsal Eugenio Pirani.

II.

Spolenice Mrs. Powellové je hodná, dobrá osoba,

americká Miss, která nemá chyb, leda jediné — a ta snad

není ani chybou, nýbrž pvabem — totiž skvostný falešný

chrup, ústa, která pi každém úsmvu — a tím ona ne-

skrblí — okazují dv ady podivuhodných zub, které by

vzbuditi mohly závist . . . bulldoggy. Když však Miss X. jde

spat a je jista, že není nikým pozorována, mistrným hmatem
vyjme skvostný chrup z úst a aby nebylo nebezpeí, že

padne na zem, schovává jej pod podhlavnicí, odkud jej zase

píštího jitra vkládá na staré místo.

Po svém druhém koncertu v Rize byli jsme nuceni

asn z rána odejet do Dorpatu. Dvojspežní san — pi

vánicích posledních dn zmizely vozy na dobro z ulic — do-

vezly nás šílenou rychlostí z hotelu na nádraží. Vlak byl již
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k odjezdu pipraven, asu tedy nebylo na zbyt. Sotva jsme

zabrali svá místa, vydala ze sebe naše Miss pronikavý výkik.

»Pro Boha, co se stalo ?«

»Moje zuby, moje zuby,« volá Miss X.

Pohled na ústa Miss X. prozradil mn ihned vážnost

situace.

»Kde pak zstaly vaše zuby?« tázal jsem se soucitn.

»Ach, já nešastnice, ve shonu pi odjezdu zapomnla
jsem je pod podhlavnicí !«

Ml jsem práv úmysl vyítiti se z coup'é, ale pronikavý

piškot, znamení to, že vlak ihned se pohne k odjezdu, vehnal

mne zase dovnit.

»Pozd!« volám s tragickou tváí.

Alma Powellová propukla v keovitý smích, kdežto

ubohá Miss se zoufalství nejradji byla by si vlas po vlase

vytrhala z hlavy. Chrup z nejjemnjšího porculánu a z osm-

náctikaratového zlata, který ji stál polovinu jmní!

Snažil jsem se ji upokojiti: »Na nejbližší stanici budu
telegrafovati editeli hotelu a prošiti, aby vaše zuby vy-

hledal.*

Dle slibu svého napsal jsem ihned tuto depeši: »Hle-

dejte pod podhlavnicí postele v pokoji . 31 zuby Miss X.

a pošlete je ihned na adressu pana V. (jednoho z mých
známých) do Dorpatu.« Na nejbližší zastávce byl telegram

podán.

Pedstavuji si podiv pokojské pi nálezu chrupu pod

podhlavnicí. Pi pouhé pedstav musí lovka již obejiti

hrza. Kdo ví, zda nemyslila snad na zloin, na vraždu, na

ukrytou mrtvolu. Zuby ležely tu jako svdectví, že vrah ne-

spokojil se pouze, aby nešastnici o život pipravil, nýbrž

ješt ji na kousky rozsekal. Zkrátka — nebyl bych chtl ui-

niti tento objev . . . Zuby tedy byly nalezeny a hotel poslal

je na udanou adressu. Pohíchu zapomnl jsem dorpatského

pítele uvdomiti o zásilce, proež obdržel tajuplný balíek

díve, než jsem se s ním uvidl. Ubožák! Vyprávl mi do-

daten, že pi otevení balíku málem nepadl do mdlob, jsa

nervosním vbec, ml pi pohledu na ony zuby dojem, jakoby

vidl píslušející k nim lebku, jakoby smrt sama uinila mu
osobn návštvu. Celý den týral svj mozek, aby nalezl d-
vod pro tuto úžasnou zásilku, avšak nadarmo. Konen jsem

pišel já a po výmn pozdravných frasí ptal jsem se:

»Odpuste, obdržel jste zuby?«

»Ach, vy netvore, vy tedy jste si popál se mnou tento

nepodaený žert?«

»Nikoli žert; prosím za omluvu, vc je vážná, velmi

vážná.

«

»Jsou to snad vaše zuby?«

»Ne, bohudík, mám své zuby dosud ve zdravém stavu.

Jsou to zuby Miss X.«

»Tší mne, že mohu posloužit. Zde jsou ty zuby.«

»Cela va sans dire, že ke zptným službám jsem povždy

ochoten. Až budete mít povinnost expedovat nkomu zuby,

jsem vám k disposici.*

»Srdený dík, v pípad tom je tedy pošlu pímo vám.«

»Bez okolk. Doufám, že mne brzy poctíte onou zá-

zásilkou.«

Bžím ke své Miss, a když jsem jí sdlil radostnou

událost, myslil jsem, že ji štstí usmrtí. Smála se a plakala

souasn - aniž pi tom píliš otevírala svá ústa. Zmizela

na okamžik a pak vrátila se záíc štstím. Mohla opt voln
otevití ústa a smáti se z plných plic.

Jsem pesvden, že Miss X. nikdy už nezapomene svj
chrup pod podhlavnicí.

III.

Hubuje se, a to právem, na vykoisování, jehož obtí

je cestující cizinec asto v Itálii, na p. v Benátkách se strany

nkterých gondolier, kteí jej nezavezou tam, kam si peje,

ale tam, kde obdrží veliká procenta. Moje zkušenosti na této

cest dokázaly mi, že mže státi se ješt cos horšího, než

v Benátkách, ím a Neapoli.

V pozdní hodin noní pišli jsme do Dvinska. Mj
agent dal pro nás objednati pokoje v Central-hotelu. Na
nádraží nemají hotely ani omnibus ani portýra

;
najdeme tam

pouze jednospežní san, miniaturní povozy, v nichž naleznou

místo sotva dv osoby. Ježto byli jsme ti, potebovali jsme

troje san. Šílenou rychlostí uháníme v ad za sebou k mstu
daleko od nádraží vzdálenému. My, zahalení úpln ve svoje

kožichy — izvošikové barbarsky mrskali do koní, aby po-

hnali je k letu — oslující, panensky bílý sníh — rolniky

tí soumar, které zvonily noním tichem, všechno to je

velmi nžno a svérázno. Nyní pijde však rub tohoto obrazu

!

San zadržely náhle ped domem, který podobal se spíše

lupiské sluji, než hotelu. Vrátný vyskoil, poklonil se hlu-

boko ped námi, byl nám pi vystupování nápomocen a po-

bízel, abychom vstoupili. »Ale,« ptám se, »je to hotel Cen-

tral ?« Vrátný odpovdl po rusku, emuž jsem ovšem ne-

rozuml. Konen podailo se mi na facad hotelu ve tm
rozluštiti zcela jiný nápis. Vstoupili jsme opt do saní a já

výkik jsem na koí: ^Nestydatí chlapi! Hotel Central U
Mohl jsem pomysliti si, že tito taškái ješt tikrát budou
opakovati tento coup, vezouce nás vždy do jiného hotelu,

kde nepochybn ekali veliké zpropitné? Konen objevil se

mi slušn odný muž, proež dal jsem saním zastaviti se a

ptal jsem se ho, zda by mi mohl okázati cestu k hotelu

Central, což týž uinil roztomilým zpsobem. Udal jsem pak

tem lotrm sám smr a nyní konen došli jsme svého cíle.

Zvláštním zvykem služebných lidí v ruských hotelech

je vstupování do pokoje bez klepání. Kdo pedstaví si lek-

nutí naší Miss, když náhle asn z rána íšníka vidla vstou-

piti v okamžiku, kdy byla v úplném negligé. Ubohá Miss

vydala pronikavý výkik a sotva nalezla asu, aby se ponkud
upravila. Pichvátal jsem na pomoc. íšník ml patrn vy-

konati dležité poslání, ale nepodailo se mi vypátrati, o
vlastn bželo. Konen bylo možno za pomoci vrátného,

jenž koktal nkolik slov nmecky, dovdti se, že policejní

chef pál si údaj vku Miss X., který nebyl v passu zapsán.

Jak nediskretní to zvdavost! Miss X., která neskví se již

v prvním kvtu mládí, byla uražena touto otázkou a já sám
neml jsem odvahy, abych stál na její odpovdi — nebo,
jak známo, dámy jistého vku nepekraují nikdy 25. rok,

teba pi tom slavily padesáté narozeniny. Nebylo však

možno vyvléci se z affairy, nebo písný komissa vzal si do

hlavy, že musí pesn vypátrati, kolik Miss X. ítá jar . . .

Ubohá Miss! Na ni svezly se vždy všechny híchy naší

cesty.

Zpravidla neposkytují ruské hotely ani nejmenší ást
pohodlí, s nimiž shledáváme se v moderních hostincích.

Malý džbán, jenž obsahuje jen tolik vody, aby mohly být

umyty špiky prst, jediný utrák, jejž teba zvlášt objed-

nati a zaplatiti, ne o mnoho vtší kapesníku, krátké a úzké

železné postele, v níž není možno nohy úpln natáhnouti,

nemluv ani o mnohých odlehlých místech, které vyznaují
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se jednoduchostí, skoro pedhistorickou naivitou. Miss X.

shledávala je pímo »shocking!«

Jinak okazují Rusové nejživjší interess pro krásná

umní, zvlášt pro dobrou hudbu. Nadšení, jež projevují

v divadle a v koncertních síních pi výkonech vskutku vyni-

kajících, srovnáváno mže být s tím, s nímž shledáváme se

v Itálii. Kií tu ze všech sil, zdvihají se ze sedadel, gesti-

kulují, žádají da capo s energií, která hranií na divokost,

jako bychom se nalézali ne ve stedu severního, ale jižního,

neb dokonce tropického národa. Je-li nutno na jedné stran

zíci se leckterého komfortu, jsme na jiné stran odškodnni

pravým nadšením pro umní.
Zpvák, instrumentalista zvuného jména, nalezne

v Rusku úrodné pole pro vavíny a rubly, ne tak cizí skla-

datel, který spokojiti musí se se zeleninou slávy bez píslušné

k ní peené, nebo, jak známo, nechrání ruský zákon duševní

majetek cizincv. Každý ruský nakladatel mže tisknouti,

co mu libo, není-li to práv od ruského poddaného, aniž

by autoru zaplatil halé honoráe. Je-li cizímu skladateli

dostiuinním, že vidí díla svá patištna, na druhé stran

musí se horšiti, že jako tvrce svých dl nemá z nich nej-

menší hmotné výhody. Mj rozhovor s kterýmsi nakladate-

lem, jenž souhlasil s mým zdšením nad tímto zneužitím,

které sám nazval barbarstvím, piraterií, krádeží, nepostrádal

humoru. Odhalil jsem totiž za jeho pítomnosti v jeho kata-

logu rzné své skladby, kter od nho byly takto »vydány«.

Tableau

!

Mezi originality moskovitské íše ííati dlužno poštovní

zízení. Psaní tam docházejí nebo — nedocházejí, jsou od-

tamtud expedována nebo — hké ne. Pi dopisech, které

z cizozemí docházejí do velkých mst, jako do Petrohradu,

do Moskvy atd. pekládá se adressa v urené k tomu kan-

celái, v menších mstech shledává listonoš v mnohých pí-

padech pohodlnjším hoditi je do koše na papíry, než lámati

si hlavu rozluštním cizího písma. Kdo tedy peje si, aby

psaní jist bylo dorueno, musí je odeslati doporuené. Totéž

stává se pi psaních, které z Ruska posílají se do cizozemí.

Nenapíše-li se hlavní adressa v ruštin, sotva mžeme dou-

fati, že bude psaní expedováno. Vrátný hotelu, v nmž jsem

bydlil, nabídl mi zdvoile, že bude donášeti psaní má na

hlavní poštu. Kéž jsem nabídky té nikdy nepijal! Pozdji
byl jsem ujišován, že je obyejem hotelových zízenc
známky odstraovati a svená psaní prost zniiti. To jsou

vedlejší píjmy jejich úad.

Zprávy spolkové.

"Pvecko -hudební spolek „Gregora" v "Písku
zídil (na základ povolení c. k. místodržitelství ze dne 28.

záí 1901 . 157.456) v pedešlém roce hudební školu, jež
v druhém školním roce 1902—1903 rozšíena bude o odd-
lení instrumentální. Vyuovati se bude: 1. zpvu sólovému
i sborovému, 2. he na klavír, harmonium a varhany, 3. he
na housle, violoncello a kontrabas, 4. he na flétnu. (Vyuo-
vání ostatním dechovým nástrojm zavede se postupn
v píštích letech). 5. Z theorie : nauce o harmonii a djinám
hudby. Hudební škola pvecko-hudebního spolku »Gregora«
jest první eskou hudební školou, jež ízena jsouc zvláštním
kuratoriem za podpory obce, okresu, ústav penžních, po
pípad zem a státu chce se snažiti o to, aby žactvo hu-
dební jak prakticky tak i theoreticky ádn se vzdlávalo
a nejen pro ušlechtilou zábavu, nýbrž i pro založení vlastní
existence hudbu vydatn a smrem umleckým pstovalo.
Školné: Zpv I. a II. oddlení 20, zpv sborový (III. oddl.)
30, zpv sólový 100, klavír (3 hodiny v témdni) 120, housle

(3 hodiny v témdni) „50 korun. Platiti možno též ve lhtách
msíních pedem. Žákm nemajetným poskytnuty budou
dle pomr majetkových úlevy ve školném. Do zpvu pijí-

mají se žáci od 8 let, do oddlení instrumentálního od 10

let. Zápis od 15. záí v hudební škole na Malém nám. od
9—11 hod. Zápisné 2 K, píspvek na uebné pomcky 1 K.

Vyuování poíná 1. íjnem 1902. JUDr. Ant. Štpán, pedseda.
Heman Volf, jednatel. Boh. Jeremiáš, editel.

j-fudební pehled "Prahy a venkova.

íová Paka. Zpv. spol. »Hlaso« poádal v nedli
dne 14. záí 1902 v sále hotelu » Machova* koncert virtuosa

na housle pana Václava Janouška, absolventa pražské konser-

vatoe. Sbory ídil p. Hynek Tomáš, sbormistr. Poad : Hoj,

vzhru ! Mužský sbor. Fr. Picka. D-moll koncert. Pro housle

s prvodem piana. Max Bruch. Písn. Pro sólový hlas

s prvodem piana. Jos. Nešvera. Perpetuum mobile. Pro
housle s prvodem piana. Fr. Ries. Má láska. Ženský ty-
hlasý sbor. Jos. Paukner. Elegie. Pro housle s prvodem
piana. H. Ernst. Pod starým praporem. Smíšený sbor. B.

Vendler.

Ptychnov n. ¥{n. Koncert odboru Husova fondu. Sál

»U labut*. Ch. de Beriot: Koncert pro housle, p. E. Lede.
B. Smetana : Nekamenujte proroky . . . Zd. Fibich : Má dí-

venka jak rže je... B. Smetana: Arie Jeníka z =»Prod.

nevsty p. A. Jasura. J. Suk: Píse lásky, A. Dvoák:
Humoreska, A. Dvoák: Rej skítk, sl. Miluše Veselí-
kova. B. Smetana: Duetto z » Prodané nevsty* p. A. Lówy
a A. Jasura. Svendsen: Romance, Pierné: Serenada,, p. E.

Lede. F. Schubert: »Zastaveníko« a »U moe«, ajkov-
skij : Arie Lenského z »Eugen Ongin«, p. A. Jasura. U kla-

víru p. PhC. Jan Branberger, absolvent varhanické školy,

a p. MUC. Felix Lede. Nejvtší umlecký požitek etn
shromáždnému obecenstvu zpsobila hra mladistvé klaví-

ristky sl. Miluše Veselíkové, žákyn p. prof. Jiránka a

V. Nováka, jež zhostila se své úlohy s dokonalostí hotové
virtuosky a s neobyejnou intelligencí dkladn a široce

vzdlané umlkyn. Z ostatních úinkujících zvlášt výkony
p. A. Jasury, žáka p. H. Laška, byly výtené. Pvec tento

vládne vzácným fondem sytého, krásného hlasu tenorového.
Houslista p. Egon Lede, žák p. prof. Suchého, na své
útlé mládí hrál rovnž úspšn a byl hojn obecenstvem
aklamován.

Jednota eskoslovanských editel kr, ka-

pelník, varhaník a majitel hudebních škol.

(Za redakci této rubriky odpovídá B. Kašpar.)

Náš zákon.

Debata o návrhu zákona pi valné hromad byla nad
míru pounou. Ukázalo se pedevším, že všeobecn již dnes
hudební intelligence pociuje žalostný svj stav, sociální

i hmotný. Ukázalo se též, že výbor obrátil zetel zatím jen
k vcem nejvyšší dležitosti a tudíž že hledí cestou zákon-
nou domáhati se pro píslušníky stavu jen existenního
minima. Zejmo též, že v požadavcích v návrhu uvedených
nebylo hledno k vci výhradn jen se stanoviska hmotného
prospchu stavu, ba ani ne se sobeckého stanoviska stavov-
ského, ale že vzaty v úvahu i zájmy veejné, a pede všemi
umlecké. Uznání p. posl. dra Fota jest zajisté nejlepším
vysvdením svdomité, k nikomu nepedpojaté práce výboru.

Mnozí teba odcházeli po ei p. poslance i zklamáni,
vždy jsme my tak naivními, takovými optimisty v život
veejném, tak jak jen možno je u — umlc. Duše umlc
jako duše dtí namnoze. Bez výtky, k chvále mnohých
nadšenc, podotýkám, že vden jsem za ten živý zájem,
nadje a plány jejich. Vždy to jest dokladem našeho mládí.
A mládí patí budoucnost, v mládí jest odvaha a síla. Ale
život veejný u nás již jest takovým, že pravdivými byla
slova p. poslance, a že mnoho, mnoho práce nám ješt
zbývá, a to úsilné práce, o jaké posud se nám nezdálo.

Vdli jsme a víme kolik mylných pedsudk bude
nám vyvraceti, kolik zklamání pekonati a jak mnoho bez-
výsledné nkdy námahy obtovati.
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Kdyby aspo té tupé lhostejnosti a híšné vlažnosti

u tak mnohých z našich ad nebylo. Kdo není s námi, proti

nám jest! A víme pece dobe, tak jako oni sami též to

vdí, že pracujeme pro celek, tedy i pro n. A na to práv
oni heší. Dobudeme-li my eho svými obmi na ase,
práci i penzích, úspchy naše i jim pipadnou. A na »zadní
kola« mysliti? K emu to? Vždy dnes jsou zdrávi, silni a

dobe situováni. Nikdo ale neví vcí budoucích, a známe
i píklady, že zemeli kollegové vynikající, a po dlouhé
nemoci, i blahobyt jejich zniivší, nezbylo ani na rakev.

Jak smutným byl los jejich rodin, líiti neteba. Než tchto
neuvdomlých, ohromný význam organisace podceujících
našinc jest již, bohudík, zlomek zcela nepatrný.

Pedevším bude tedy starostí naší, abychom sami sebe,

jednotlivce i organisaci zdokonalovali a v drobné práci,

jejíž dležitost posud velmi se podceuje, neustávali. Každé
malikosti i každé píležitosti musíme se chápati, abychom
dobro jednotlivce i dobro celku uplatnili.

Druhá nemén trnitá cesta bude pesvdovati o spra-

vedlnosti vci naší, ty, kteí v nás by i neprávem, odprce
své vidí.

Kdo nepedpojat sleduje innost Jednoty naší, musí
nám piznati, že nepítelem nikomu nejsme, zejména ne
žádnému stavu jako celku, ale že spravedlivou, zákonitou
cestou domáháme se svého práva. Tžko ovšem bude pe-
svditi ty, kteí vítzstvím naším jakkoli budou poškozeni.
Než to jest v povaze lidské a nesmí nás nikterak zastrašiti,

zvlášt když víme již pedem, že jsou to jen jednotlivci a
celek že s námi jest.

Nejchoulostivjší bude zajisté otázka hudebního školství

a v té také posud nejvíce pracováno od nás, a bohužel
s výsledkem nepatrným.

Množství lánk,, zcela se snahami našimi shodných
pinesl na p. orgán U. S. J. U. »eský Uitel«. Tak jedním
z nejdelších a nejzajímavjších jest » Uitel varhaník« v ís.
9. a 10. r. 1899. Též nkolik píznivých a povzbuzujících
dopis z ad uitelstva nás došlo. To vše dává nám nadji,
že práv v uitelstvo jako celek doufati mžeme, jako
v pítele a pomocníka nad jiné vydatného. Pátelské styky
obou stav, jako celk, nebude též nikdo popírati. A jest to

též pirozené. Vždy uitelský stav vyrostl ze stavu našeho,
a »zlaté« asy kantorské bídy jsou dnes naším ddictvím.
Ovšem dnešní moderní uitel tak málo chce a mže být
hudebníkem, jako hudebník uitelem.

O upímnosti snah uitelstva po emancipaci od za-

mstnávání se hudbou, pochybovati nebude zajisté nikdo
z nás a jsou-li posud osamlí jednotlivci, kteí nedovedou
do nových pomr se vpraviti, jsou to bu zbytkové dob
minulých, neb následky trudných pomr finanních, zvlášt
mladšího uitelstva, které zajisté oekávanou úpravou plat
padnou, aneb dle slov samých uitel, padnouti musí.

t , (Pokraování.)
*

Po valné hromad za skut. leny Jednoty pistoupili
P. T. pp. Ond. Horník, id. kru a profesor konservatoe
v Karlin, A. Kott, I. kapelník plzeského divadla a K. Moor,
nov jmenovaný dirigent eské Filharmonie (pihl. kol. Fr.

Jedlika z Pardubic).
* *

Datum a íslo legitimace své posud neoznámilo 8 len,
a pi rozesílání zpráv výroních již po páté o to žádáni
byli. Snad chtjí jednatele donutiti, aby jména jich, jako nad
jiné ^horlivých* uveejnil?

Dopisy.
Z Jfemanova Msíce. ^Koncertním družstvem*

zdejším uspoádaný koncert vydail se v každém ohledu
pkn. Spoluúinkovali na nm pp. Lev Zelenka, virtuos

na harfu, Mírek Stork, koncertní pvec a Frant. Veselský,
virtuos na klavír. Mžeme smle tvrditi, že koncert tento
byl v každém ohledu skutenou událostí pro Hem. Mstec
a jeho okolí; nebo nejen že byl v každé míe peliv
vybraným, stravitelným, ale což práv ídké bývá, až do
posledního ísla poutavým. Pan Lev Zelenka, jehož ped-

cházela sem od jeho vystoupení dne 24. a 25. kvtna t. r.

v Peloui povst co nejlepší a jehož umní i v cizin
došlo ocenní, pedstavil se nám jako umlec vysplý a
hudebn intelligentní. Veškero posluchastvo nadchl k nej-

velejším projevm sympathie a obdivu delikátním provede-
ním effektního »Menuetu« Trnekova a pvabného »Nocturna*
Kliková. Obecenstvo vynutilo na nm ješt dva pídavky.
Jsme pevn pesvdeni, že v nm vzrstá eský umlec
prvého ádu, hrd vévodící svému zlatému, obtížnému nástroji.

S ním o zevní úspch dlili se pp. Stork a Veselský. Píjem-
nému hlasu prvého, jasnému, nepepínanému a zvlášt ve
vyšších polohách lahodn znjícímu tenoru, ponkud ostré

pechody do jednotlivých rejstík hlasových jsou ješt dnes
na závadu okrouhlenosti a jednolitosti, a nebylo-li ho
následkem jistého rozechvní, jež z poátku jej tísnilo.

Obecenstvo, zvlášt dámské, jemuž p. Štork pednesem
písní erotického po vtšin obsahu co nejvíce se zalichotiti

dovedl, vyžádalo si ješt nkolik pídavku. Oekáváme, že
ješt dalším školením „orgánu, jímž by neml píliš marn
plýtvati, dostoupí p. Štork na onu výši, že svým asem
uplatní se v ad neetných koncertních pvc. Také mla-
distvý klavírní virtuos p. Frant. Veselský byl zahrnut upím-
nou pochvalou. Umní jeho zdá se, že vede si nejvolnji
v reprodukci skladeb bravurního slohu.,Pednes skladeb od
Chopina nepostrádal poetinosti, od ajkovského salonní
elegance a Taussigova úprava Schubertova »Marche mili-

taire* vyvrcholila úspch postavivši koncertistovu vysplou
techniku do pravého svtla. Frant. Veselský, jenž jest žákem
jednoho z nejpednjších pedagog, Karla ze Slavkovských,
na své mladí jest náležit již vysplým pianistou, od nhož
lze si pi jeho dalším pilném studiu dosti slibovati. Intelli-

genci dokázal také v klavírním doprovod ísel p. Štorkových.

K.

Z "Pelhimova. Dvé umlcv vzácného souladu, rodák
náš a mistr harfové hry pan Lev Zelenka, pedstavil se nám
v koncertní dvoran Národního domu našeho s mladistvým
soudruhem, velenadaným houslistou, p. Hanušem Langem.
Tžko íci, který z umlcv tchto, nadjných odchovanc
svtové naší konservatoe pražské, pedstihl výkony umle-
ckými soudruha svého. A jeden Cech, druhý ek až ze
vzdáleného Caihradu, kdež otec jeho je císaským editelem
hudby palácové, našli se tito synové odlehlých vlastí na
dráze umlecké, ozáené skvlými nadjemi do budoucna
hudební své karriery! Ve Klikov »Nocturnu«, Trnekov
»Menuettu« a vlastní improvisaci na píse »Ach není tu

není* pedvedl nám peetn shromáždným pan Lev Ze-
lenka výborné umní své na královském nástroji ! Melodie
základní vyznívaly syt pi nejjemnjších zvonkových pasážích
horních oktáv, jimiž jako vzdálenou harmonií rolniek obratné
prsty umlcovy melodii provázely! V jemnou, nžnou tuto

hru zaznívaly chvílemi plnozvuné, orchestrální akkordy har-

fové, jež mocn uchvacovaly a mile stídaly se s nejnžnji
vyluzovanými tóny ptaími a v dáli mizícími pianissimy!
Boue potlesku neutuchala, dokud umlec nepidal novou
skladbu k nasycení laných uší nadšeného posluchastva

!

Rovn nadšen, ba s boulivým jásotem vyslechnuta sólová
skladba Lubínova sextetto z »Lucie«, v níž, jakož i v násle-

dujícím proslulém Paganinov »Tanci arodjnic* ukázala se
houslová cvinost a školnost pán Lange-ova. istota, pev-
nost a lahoda tónu jeho upomínají u Langeho na Františka
Ondíka. Ve sdružení zahráli nám oba umlci Saint-San-
sovu : »Le cygne* v úprav Zelenkov a H. Vieuxtempsovu
»Reverii«, ku kteréž pidal po boulivém potlesku pan Lange
proslulou Bachovu »Arii«, kteráž vynesla mu nejvtší úspch
veera. Souasn popáno nám bylo oceniti výhody prvodu
harfového ped prvodem klavírním, jenž nikdy nedovede se
povznésti v tak jemná pianissima prvodní, jakých cituplný
tón houslový nezbytn vymáhá. Oba naši vzácní milí hoste,

již tak skvostnou hostinu hudební nám v Pelhimov pipra-
vili, pijali nové pozvání pedsedy naší pvecké jednoty »Zá-
boje« a místopedsedy pvecké župy táborské, pana Václava
Henna, aby na zpátení cest z umlecké pouti po Nmecku,
Belgii a Francii u nás se zastavili a z program svých velko-
mstských novou uspoádali produkci v Pelhimov. Tšíme
se na oba srden a doufáme, že i ten nový koncert jejich,

pod záštitou »Záboje« poádaný, bude tak mírným vstupným
— jako tentokráte — širokým vrstvám našeho hudbymilov-
ného obecenstva pístupným uinn! Smíšenému sboru na-
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šeho »Záboje«, jenž v koncertu dne 8. záí zapl roztomile
dva sbory »Hubiku« od Cyr. Hrazdíry a »Dovaznou« od
Rud. Hlinky za obratného ízení pana koncipisty AI. Morávka,
i ochotné prvodkyni sólových ísel a sbor na klavíru, paní
M. Nešnerové, náleží upímné uznání. p. d.

O hudb v Lucemburku.

Vru ped hudebním životem obyvatelstva malého Lu-
cemburka všechen respekt! Málem mohli bychom tvrditi, že

je ze všech nejhudebnjší — resp., že se nikde za stejného
íselného pomru obyvatelstva tolik hudba nepstuje, jako

v Lucemburku. Není vesnice, aby v ní nebylo njakého sdm-
žení, v nmž pstuje se hudba, ba tam, kde umístn njaký
závod prmyslový, tam jist již naleznete samostatný spolek
s ist hudební tendencí. Pevahou jsou spolky ty t. zv.

»fanfary«, naše »harmonie«, ale od našich znan rozdílné:

mívají 2—3 bassové klarinetty, 3—4 fagotty, tolikéž hoboí,
klarinett a žesovných nástioj.

Mnohé továrny a velké závody mají vlastní své sbory,

k nimž assentují dlnické síly své. Pi obsazení uprázdnných
míst brává se vždy zetel na hudebníka. V továrn v Diffe-

range mám pítele inženýra, jenž místo své obdržel jen proto,

že hraje violoncello — a bylo uchaze z oboru vd tech-

nických kvalifikovanjších. Fayencerie v Sept Fontaines má
60 lidí a lucemburská filiálka svtové firmy Mercier-ovy na
víno šampaské má dokonce sbory dva : jeden samostatný
hudební o 62 mužích a druhý, hudbu hasiskou. Vše to vy-

držuje továrna sama. Vezme-li se to kolem, jest dobrá polo-

vina obyvatelstva muzikáln veejn innou.
Veejných hudebních ústav tam není, teprvé píštím

rokem zízena bude státem konservato. Ve škole normální
piln se pihlíží k vyuování zpvu, solfége, jež na theore-
ticko-praktickém základ systematicky se udílí. Dítko cvií se

každé samo o sob v intervalech, škálách atd. t. j. dostává
se mu ádného odborného vyuování zpvu. Zpvu vyuují
výhradn hudebníci z povolání. Dítky ze 3. a 4. tídy cvií
se již ve zpvu vícehlasém. V tom ohledu jsou v Lucem-
burku na stejném stupni s Belgií (k níž do r. 1830 Lucem-
burk náležel), kdež vbec zpv sborový zdá se nejvíce býti

pstován.
Stedem hudebního života jest, samo sebou se rozumí,

hlavní msto Lucemburk, od r. 1896 sídlem samostatného
velkovévody (do tohoto r. náležel stát k Nizozemí). Dvorní
kapela, Filharmonie, pedmstské sbory, Fanfáre du Grund,
F. du Pfaffenthal, F. du Hollerich a nejmén tucet zpváckých
spolk starají se, by hudební ruch neváži.

Pedním pveckým spolkem jest »Société chorále* pod
protektorátem J. kr. V. velkovévodkyn stojící a »Union
dramatique«, jež poádají v zim seriosní umlecké koncerty.

Ve spolcích zpváckých mají dobrý zvyk, jímž intence
umlecké znan podporují. Každý len jest nucen ádem a
stanovami po celý rok všechny ustanovené i nahodilé zkoušky
navštvovat! Za pítomnost svou dostává vypláceno za
zkoušku kassou 25 cm., vynechá-li však platí 30 cm. k dobru
pokladny. V každé zkoušce najdete všechny leny pohro-
mad — as jakou láskou a vytrvalostí cvií tžkostí proslulé
sbory belgické ! ! Aby tím více podnícena byla souinnost
lenstva, odbývají se v Lucemburku samotném každoron
pvecké sjezdy, spojené se závody o velké ceny v penzích,
darech a znané ásti medaillí. To ale lucemburských ne-
uspokojí — oni chtjí víc a proto zúastní se i závod v sou-
sední Belgii, Francii a Nmecku. Loni odnesla »Union
dramatique« pi závodech v Namuru I. cenu královskou
v cen 3000 fr. a velkou závodní medailli. Mohli bychom
mnoho krásného psáti o dobrých zaízeních spolk, ale pro-
zatím jen tolik, že každý spolek na své útraty cviiti dá svj
dorost— aby konkurence se pak zúastniti mohl s prospchem.

Koncertní ruch jest dosti ilý. O saison njaké není
ei. Saisona jest tehdy v Lucemburku, když tam momentáln
dlí staiký velkovévoda, jenž jest velice hudby a umní
milovným. Jinak ale se hude v Lucemburku po celý rok. Jak
svrchu jsem již podotkl, peují »Société chorále* a »Union
dramatique« dohromady svorn o uspoádání seriosních
koncert. Dirigentem obou jest prof. J. A. Muller, nkolika
ády vyznamenaný, naposledy francouzskou vládou. Nikdy
neml jsem píležitost ped tím se obdivovati více sbormistrovi,

než našemu editeli konservatoe K. Knittlovi. Výkony Mul-
lerovy jsou podobny výkonm p. editele Knittla. Ve vytrva-

losti v studiu jsou oba stejní, ale zdá se mi, že Muller do-
vede na podiu ješt více fascinovati své »poddané« zrakem
svým tak, že oni musí vítziti. Muller ani skorém nediri-

guje — není mu toho potebí. Sbor jeho zpívá bez not ty

nejobtížnjší skladby a dává pozor jen na dirigenta, ,co jim
jeho zrak chce íci. Ústa jeho stále vidíte deklamovat. Úinek:
neslyšel jsem zetelnji ješt a istji zpívat francouzsky
a nmecky. Sám paížský Vidal a wiesbadenský Heuss psali,

že doporuovali by k lucemburským jiti na školu, jak mají
vyslovovati zpvné slovo.

V koncertech obma spolky poádaných vystoupili v po-
sledních tech letech následující umlci : Sarasate (2), Thom-
son (2), Wilhelmj, Ysaye, Becker, Grunfeld, Liebling, Pach-
mann, Lówensohn, D. Popper, Hasselmanns, kvartetto Becke-
rovo, Decker, tenorista Ravelli a m. jiní z mladší generace.

V této saison pijde na adu mimo jiné náš slovutný mistr

Fr. Ondíek, D. Popper a mistr R. Pugno, jemuž píležitost

mli jsme letos již dvakráte se obdivovati v Praze.

Velká chorální díla provedly oba spolky dohromady
následující: Berlioz »Damnation de Faust«, St. Sans »La
lyre et harpe*, »Le Deluge*, F. David »La desert«, Lebrun
»Les Berdes de la Mense*, B. Florence »Diligam Te*.

Skladateli významu hlubšího Lucembursko se vykázati

bohužel nemže. Mimo t A. Zimmera, národního skladatele

významu podízenjšího, F. Lentze a B. Goldschmidta sluší

oznaiti opt J. A. Mullera, jenž však psobí specieln v oboru
hudby vokální (cenou poctné sbory, 2 opery a 3 operetty),

jenž vyhlédnut mimo to za budoucího iditele konservatoe.
Ochrannou ruku rád poskytuje hudb sám stát. Pro

lázn Mondorfe vykázán v budžetu 1902 obnos 7000 frcs.

na hudbu a získání umlc pro seriosní koncerty.

Zbývá tedy ke konci zmíniti se ješt o hudb chrá-

mové. Jako vtšina nmeckých diecesí libuje si dnes v hudb
chrámové, jíž typicky representanním vzorem jest ezensky
refonr ováná chrámová hudba, tak iní i Lucemburk. Ale nco
zvláštního jest tu pece.

Zpívá-li knz u oltáe, doprovází ho varhaník slab,
na zvláštní rozkaz a pání biskupa. Mile to psobí, neb sly-

šíte ist ony velebné zpvy zníti z úst knze — vru, že
zvyk ten by se doporuoval i u nás zavsti.

Každý chrám má svj kostelní sbor. Platy editel kru
i v rhaník jsou slušné a místa výhradn v rukou odborných.
Nejvíce pstuje se hudba francouzská a nmecká. eská
hudba neznáma byla tam do dne 4. srpna t. r. : prvé skladby,

jež tam veejn provedeny byly, jsou Trnekv »Menuet*,
Klikovo »Nokturno«, Kovaovicova »Fantasie« pro harfu a

Ševíková »Fantasie« pro housle a klavír. Podaí se tyto

šastn navázané styky eské hudby s druhdy politicky nám
tak blízkou zemí dále pstovati a udržeti? Tšme se touto
nadjí, neb prvý interess o hudbu eskou nebyl ledabylým
a hudbymilovní Lucemburané rádi otevrou dvée eské
hudb dokoán a to tím spíše, uskutení-li se projektovaný
koncert ve prospch lucemburského pomníku Janu Slepému,
králi eskému, jenž se tší ve své vlasti úct nevšední.

Lev Zelenka.

Rzné zprávy.

* Stálým kapelníkem »eské Filharmonie* jmenován
byl hudební skladatel p. Karel Moor.

* Ve Vídni došlo ke konfliktu mezi editelem Mahlerem
a filharmoniky. Spor vznikl nepijetím 10 nadbytených fou-
ka, loni k opee engažovaných, do filharmonické spole-
nosti. Stalo se tak jedin z toho dvodu, že by spolenost,
jež ítá 108 len, musila tmto pomrn zkrátiti podíl z i-
stého výtžku 8 pedplatních koncert. Mahler iní však od
pijetí odvislým povolení ke koncertm a má velikou ást
veejnosti proti sob, dlaje vznešené instituci takové pe-
kážky. Zajímavo je, že nadbytení hudebníci jsou solidární

se leny filharmonické spolenosti, pochopujíce jejich odpor
a domáhajíce se pouze náhrady na editelstvu opery, které

pi uzavírání kontraktu slibovalo každému z nich vedlejší

píjem 600 korun z filharmonických koncert. Celý spor není
dosud skonen.
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* V Braunsfelsu zemel dne 6. záí ve vku 70 let

dr. Franz Wúllner, hudební pedák Kolína n. R., dirigent

tamních symfonických koncert Gúrzenichových.

* V Altmiinstern v Horních Rakousích zemela dne
29. srpna známá dvrnice Wagnerova Mathilda Wesen-
doncková.

* V 10 koncertech král. kapely v Berlín provede
Felix Weingartner tyto novinky: VI. symfonii od Brucknera,
»Smutení a triumfovou symfonii« od Berlioza, symfonii
z D-moll od Dohnanyi-ho, suitu »Pohádka« od Jos. Suka,
suitu z hudby k dramatu Christian II. od Sibelia, pak symf.
básn »Ue arodjv« od Pavla Dukase, »Les Eolides«
od Césara Francka, »Jaro« od Olazunova a prolog ke »Králi

Oidipovi* od Maxe Schillingsa.

* Nástupcem zesnulého Bedy Kídla v uitelství klavíru

na konservatoi v Kišenv jmenován eský pianista p. Karel
Wejrych, odchovanec pražské konservatoe (tídy professora
Jiránka).

* Pan Václav Kliment, bassista Národního divadla,

dovrší dne 13. listopadu desetiletí své innosti umlecké
u divadla našeho. Bylo as málo tch, kteí za nejzdárnj-
šího psobení pp. Heše a Hynka v r. 1892 interessovali se
o poustevníka v »arostelci«, kterým Kliment uvádl se
v adu našeho operního ensembl. Nkolika strunými slovy,

a vzbudil hlasový fond debutantv dosti odborné pozornosti,

zhostily se naše listy svých referát — a Klimentovi pid-
lovány i nadále úlohy druhu jen podízeného. (Komthur,
herold v »Otellu« atd.) Plné tém 3 roky trval Kliment
skromn v pozadí, až nahodilé onemocnní sólisty p. Hynka
uinilo nutným partii Kalibana v chystané premiée Fibichovy
»Boue« pidliti Klimentovi. Tídenní studium, jež osobn
po stránce hudební ídil Fibich, po stránce mimické pan
Króssing, dostailo, aby pedstavil se Kliment obecenstvu
již jako umlec dokonalý. V krátké dob zddil pak Kliment
repertoire Hynkv a Hešv a je jist dnes nejplatnjší silou

našeho ensembl. V ad nabídek do ciziny, jež Kliment
dosud odmítal, nejpozoruhodnjší je pozvání k pohostinskému
výstupu ve dvorní opee ve Vídni. Nedostatek dobrých bas-

sist tam snadno by mohl vésti k engažementu našeho
umlce ; i je na povolaných kruzích, aby i v druhém deseti-

letí jeho umlecké innosti dovedly ho udržeti u Národního
divadla na veliký prospch ensembl. Jubileum p. Klimentovo
pipadá náhodou na týž den, o nmž ped deseti roky
"eské kvartetto* pod touto firmou zahájilo veejnou svou
innost (v Rychnov nad Knžnou).

* eské pvecké kvartetto, jež navrátilo se v tchto
dnech ze svého skvlého tournée po Americe, uspoádá
v íjnu velký samostatný koncert v Rudolfinum. K vystoupení
tohoto sdružení ty nadšených pvc jeví se již nyní na
všech stranách zájem neobyejný. Nebo tourneé po Ame-
rice, jež umlci tito práv absolvovali, obrátilo k sob hned
v poátcích pozornost celé Ameriky a obrovské, v pravd
neoekávané úspchy »ty eských Kubelík ve zpvu «, jak

je listy americké nazývají, jsou dosud pedmtem nejlkhoti-

vjších posudk a úvah ve všech listech amerických. Zprávy
z velkých žurnál amerických otiskly již též mnohé listy

evropské, následkem ehož docházejí nejnovji umlc pe-
etné nabídky ke koncertm, zvlášt též nabídka na tournée
po Rusku, kamž se umlci tito ješt bhem této sezony ode-
berou. Výtžek prvního samostatného koncertu v Rudolfinu
vnuje eské pvecké kvartetto Národní jednot pošumavské.

* Zkoušky zpsobilosti uitelské ve zpvu pro školy
stední a ústavy uitelské, též uitelství hry na housle, var-

hany a na klavír na ústavech uitelských, konati se budou
pi zkušební komisi v Praze dne 13. íjna a následující dny,
vždy o 3. hod. odp. v eském ústavu uitelském v Praze,

v Panské ulici. Kandidáti podejtež své žádosti, upravené na
základ naízení ministerstva vyuování z 21. srpna 1871 . z.

. 107 s vylíením života, zps bu vzdlání vbec a hudeb-
ního zvláš, prkazem o dokonaném 18. roku vku, kestním
neb iodným listem a školními vysvdeními editelství zku-
šební komise pro uitele hudby v Praze, Ferdinandova t.
58— II. nejdéle do 3. íjna. Ped zkouškou složí se u edi-
telství taxa 30 k a 2 k kolek.

* eští poslanci Národnímu divadlu v Brn. Družstvo
eského Národního divadla brnnského požádalo íšské a

zemské poslance z království eského o svolení podpisu na

provolání ke sbírkám v echách, které zahájeny budou po-

átkem msíce íjna.
* •

*

V hudební škole Aloise Kapouna na Král. Vino-

hradech, Korunní tída . 6 (proti Národnímu domu) poalo
vyuování he houslové a klavírní 15. záí. Záci se pijímají

od 2—5 hod. odpoledne.
* •

*

V ústav Boženy Kolárovy, uitelky hry klavírní,

zaíná dnem 16. záí zase vyuování he na klavír. Žaky
pipravují se též ke státním zkouškám. Pihlášky pijímají se

denn v dom ústavu v Praze, na Palackého nábeží . 1772.

V hudební škole Adolfa Liegerta v Praze, v Žitné

ulici . 38, poíná 19. školní rok dnem 15. záí. Vyuuje se

he na klavír, housle, harmonium, varhany a naukám hudeb-

ním. Letošním rokem otevena jest školí pro hru na harfu,

kteráž jest první toho druhu v Praze. Zápis žák každo-

denn. Prospekty na požádání.

V hudebním ústav V. J.
Libeského nyní Anny

Libeské, Václavské nám. ís. 15, zapone vyuování dne

16. záí.
* *

*

Pvecký a operní ústav paní Anny ze Pštross-
Kupkové (Praha, Pštrossova ulice p. 196—11.) zahájí

XVII. roník vyuování dnem 15. záí 1902. Vyuování jak

ve zvláštních, tak i spolených hodinách udílí výhradn ma-
jitelka a iditelka ústavu sama osobn. Pijímání žák dje
se denn v ústav.

Karel zeSlavkovských, hudební pedagog a virtuos

na klavír, vrátiv se z prázdnin, pone vyuovati 20. záí. Žáci

všech stup a kandidáti pro státní zkoušky z hudby a hry

klavírní pijímají se denn ve Smetanov ulici . 18.

Slena Olga Zielecká, státn zkoušená uitelka

hudby, vyuuje zpvu koncertnímu i opernímu jakož i he
na klavír ve Štpánské ul. . 33.
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CAMILLE BELLAIGUE:

Realism a idealism v hudb,
ii.

Ve druhém významu slova lze íci, že hudba je

realistickou svými vztahy se svtem smysl
; vším, co

je citového nebo smyslného, co se vztahuje konen
k oboru, fysických skuteností, v povaze hudebního

umní, v jeho slabostech nebo poblouzeních, nkdy
i v jistých z jeho krás.

Fysiologické psobení hudby je daleko vyššího

druhu nežli psobení ostatních umní. Hudba je jedi-

ným umním, k nmuž zvíata jsou citlivá, i jediným,

které zve lovka, ba nutí k pohybu : k pochodu,

tanci, k pravidelnému pohybování tou nebo onou

ástí tla. Hudba ješt více nežli úkon mechanický jest

podivuhodn úinnou píinou dj ivových. Jsou

osoby, které kruté bolesti snášejí slyšíce zvuk jistých

nástroj. Slyše trubku, málem omdléval Mozart ve

svém dtském vku. Nic více nežli fysickou radost

nám nepsobí jisté výjimené a velmi mohutné tóny

lidského hlasu : cis tenoru nebo kontra-f sopránu.

Každá hudba, která se omezuje na zpsobení fy-

sických dojm, je hudbou nižšího ádu. Jestliže nás

zvuk vybízí jen k pohybu fysickému, nelíbí se nám

jinak nežli zvíatm nebo lidem, kteí se spokojují

dojmy živoišnými. Kepící Satyry bude napodobo-

vati Alfesiboeus. Skupiny tón, které mluví jen k na-

šemu sluchu, jsou pouze hudbou beze všeho významu

a hodnoty.

To je pípad a chyba jisté hudby italské. íká

se dnes rádo : veškeré hudby italské. To však je utr-

hání, nebo spíše pomluva. Když italské umní na

konci 18. století kleslo ve skvlou a prázdnou smy-

slnost, kleslo tam s veliké výše a s vrcholk velmi

ryzího idealismu, jež se udržovaly dlouho. Idealistní ve

svém úsvitu, byla hudba italská idealistní ješt ve svém

poledni. Byla jí nejprve v kostele, v nehmotných poly-

foniích Palestr inových, neviditelných sborech, které

samy duše zdály se prozpvovati. Hudba divadelní

sama zrodila se ve Florencii v ln platónské aka-

demie, již založil a jíž v ele stál hrab Vernijský.

Nic není mén realistického nežli jednohlasá reforma

a opera v té podob, jak ji pojali první misti flo-

rentští. Esthetická pojednání té doby mluví jen o ideji

nebo ideálu. Obdivujíce se starovku a napodobujíce

jej, snaží se theoretikové a filosofové, jimiž byli tehdy

umlci jako Vincenzo Oalilei, Caccini, uvésti v hudb
úastenství fysického dojmu na nejmenší míru. Hledají,

sní o umní stejn bohatém idejí nebo duchem, jako

ryzím co do látky nebo prostedk. Caccini ve svých

»Nuove Musiche«') vymezuje hudbu jako » obraz podo-

bající se tm nechopným nebeským harmoniím,

odkud pichází tolik dobra na zemi« a rozkládaje ji

ve ti živly, dává první místo živlu rozumovému

:

slovu, druhé rythmu a zvuku, živlu citovému, jen

místo poslední. O necelých sto a padesáte let pozdji

slovutný skladatel »Žalm « 2) ve své pedmluv ne-

bude odporovati autoru »Nuove Musiche« a ze tí

úel, které stanoví hudb, »appagare 1'orecchio,

muovere il cor, a recreare lo spirito, « není to první,

který pokládá Marcello za nejchvalnjší.

Ale konec 18. století zvrátil ušlechtilé poadí, jež

zavedli velcí misti, a zvuk, nota, stejn vražedná

mnohdy jako písmo, zvítzila nad duchem. Rossini

se objevil a zmocnil se vlády. Vše bylo obtováno

fysickému dojmu a ve složitém jevu hudební rozkoše

starý ád initel byl zvrácen. Appagare l'orecchio,

lichocení sluchu stalo se a na dlouho zstalo hlavním

pedmtem hudby. Stendhal, dokonalý zástupce ital-

ského diletantismu na poátku minulého století napsal

» Život Rossiniv,« z nhož by bylo lze uiniti výtah

celé sensualistské esthetiky v naprosté protiv s esthe-

tikou Marcellovou a Cacciniovou. Když mluvil o jisté

kavatin z »Italiana in Algeri«, a vzdychal Stendhal

rozkošnicky: »To je nejfysitjší hudba, kterou znám,«

bylo to zárove nejkrásnjší velebení hudby, jaké si

dovedl Stendhal pedstaviti.

') Madrigaly pro jeden hlas s kontinuem z roku 1602,

jejichž pedmluva je nejstarším souvislým pojednáním
o zpvu a jejichž titul stal se heslem pro nový ariosní

zpsob zpvu, pozdji zvaný »bel canto«. Pozn. pekl.

2
) Komposice italských parafrasí prvních padesáti žalm

od Girolama Ascania Giustiniania : »Estro poetico-armonico«
(1724—27, v 8 svazcích). Dodatkem k díve uvedenému
»Modernímu divadlu« Marcellovu uvádím celý titul: »I1 te-

atro alla moda, o sia metodo sicuro a facile per ben com-
porre ed esseguire le opere italiane in musica« (1720?).

Pozn. pekl.
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Nmecko tehdy neznalo takového úpadku. Po dv
století, od Schiitze k Schumannovi mlo štstí, že ani

jeden z jeho velkých muž neobrátil z vnitka k vnj-

šku, od duše k smyslm, svého vážného a hlubokého

genia. Teprve pozdji v polovici minulého století

setkalo se s neobyejným mužem, kterému bylo sou-

zeno, aby stejn odpovídal tomu geniu jako se mu
protivil. Ano, u Wagnera setkal se s hlubokým idea-

listou, kterým se budeme dále zabývati, velký realista,

jakého nmecká hudba nikdy ped tím nepoznala.

Bayreutským hudebníkem vzrostl vztah fysického dojmu

k hudební rozkoši do neslýchaných a skoro i pehna-

ných rozmr. Wagner nejprve prohlásil, že tvoí

z umleckého díla dílo všech umn zárove, pístupné

souasn všem smyslm, kombinaci nebo koncert rz-

ných dojm a sesilujících se navzájem. To není vše

:

on neobyejn ze samé hudby, z jediné hudby vyvinul

sensualism nebo smyslnost. Jako Berlioz, ješt více

nežli Berlioz, je virtuosem orchestru, svrchovaným

pánem zvuk nebo barev a nepochybn je cosi ma-

terielnjšího nebo mén ideálního v timbru, jenž je

barvou zvuku, nežli v harmonii a zvlášt melodii,

která jest její kresbou nebo linií. Že Wagner dnes

psobí, jímá nás mocnji, zejména násilnji nežli njaký

Bach nebo Mozart, nelze popírati ; ale jestliže asto

jímá naše srdce, zda mnohdy také neucítíme, že strhává

s sebou též naše tlo ! Víme, jakými hroznými pouty.

Víme též, do jaké dech zarážející úzkosti, do jakého

keovitého vytržení nás vrhá. Aby se složily v ne-

odolatelný orchestr Wagnerv, spikly se všechny moc-

nosti pírody : zem dala všechen kov svých hlubin

a díví všech svých les. Aby nám poskytnuto bylo

tou mrou drsných útok, všecka hmota poskytla zbran.

Ba i duch umní se pemnil. Rythmus, ne již mocný

rythmus dívjška, nýbrž stále vlnivý nás obklopuje

a svírá. Chromatism melodie stejn ustavin dotýká se

a laská naše tlo, když z nho nestahuje kži nebo

jeho nerve; brzy je to rána, brzy polibek. Ah! jak

byl jemný, jako ret, ten italský sensualism u porovnání

s nmeckým ! Jaké to bylo lichocení sluchu sladkého

refrainu vedle zuivých náraz a ran, jimiž nás celé

prochvívají wagnerovské polyfonie ! Ovšem, byly to

frivolní, smyslné rozkoše, jež vyhledávali souasníci

Stendhalovi v záivých sálech San-Carla a Scaly ; ale

které divadlo vidlo též více slz nežli vážné divadlo

Bayreuthské? Které vyslechlo více vzdech a vzlykotu?

Které bylo tou mrou útoištm nebo chrámem všech

fysických projev obdivu a vytržení, posuk a keí
deliria a šílenství?

Ve dvojitém geniu Wagnerovu, v protiv a skoro

protimluvnosti, která je v jeho povaze, nemly by býti

nikdy rozluovány oba ty živly nebo oba póly. Nespra-

vedlivý — nebo spíše z polovice jen spravedlivý

— autor » Úpadku « neml pravdu, když hledl jen

k jednomu z nich. Ten však aspo rozpoznal dobe.

Nikdo neohlásil nebo spíše neukázal lépe nežli Nordau

k nákm, vískotu a milostným zuivostem »Tristana

a Isoldy«... vzrušeným akcentm nenasytné a do vý-

stednosti žhoucí smyslnosti, k tomu praskotu požár,

k tm vzdechm, úpní a poklesm, jež si tou mrou
Wagner zamiloval. Jinde ješt nmecký spisovatel si

stžuje, že » milostné vzrušení vždy v malb, kterou

z nho tvoí Wagner, bere na se podobu zuivého

šílenství «. — Lituji a rád bych škrtl jediné slovo : vždy.

Není pravda, že láska u Wagnera je vždy erotismem.

Je asto hrdinností, odíkáním, obtí a vznešeným

darem o sob. Nemžeme Nordauovi odpustiti, že pro

vášnivou Isoldu zapomnl na istou Elsu, šlechetnou

Brunhildu a zvlášt andlskou Alžbtu. Ale pes to,

že takto pipomenuta byla práva idealismu v umní
Wagnerové, podrží sensualism svá práva. Ale ta nikdy

snad více se neuplatnila, nežli ped tváí Alžbty a

proti ní ;
nikdy nebylo žádné dílo tak jako »Tannháu-

ser» pedstavitelem celého Wagnera, protože v žádném

jiném setkání a konflikt nebyly tragitjší mezi andlem

a zvíeckostí, mezi hmotou a duchem.

Nevím dokonce, zdali pednost — totiž pednost

esthetická — není pi zvíeckosti, a zdali v »Tannháu-

seru« zlo není krásnjší nežli dobro. Je v nm aspo

síly a realismu, jak jich ješt nikdy nebylo dosaženo.

»Armida«, »Don Juan«, »Faust«, celá milostná hudba,

ba i rozkošnická, bledne a rozpouští se v ohni toho

pekelného žáru. Uvedeny v pedehe, roztroušeny a

zhuštny v bacchanalu prvního obrazu, sdružují se

v posledním jednání všecky živly, všecky neisté síly

zvuku, aby pospolu vybuchly. S takovým vzletem,

s takovou silou, že aspo podle mé pamti píroda a

látka stále drží si rovnováhu, snad i pevažují ducha

a smírnou nhu, které pec v dramatu na konec vítzí.

Mohli bychom íci, že hudba odpoutala všecky energie,

všecky síly, obsažené ve známém verši

:

To Venuše je na koisti svojí ulplá.

A jak tuhá, jak neoblomná to ulplost ! Jak rvou nás

ty první noty tenoru

:

Dahin zog's mich, wo ich der Wonn' und Lust

so viel genoss an ihrer warmen Brust!

nad tremoly doprovodu ! Jaké rozkoše a jaké trýzn zá-

rove ! Wagner nešetí nieho. Vše vedl až k vrcholu

:

touhu až k zniení, vzrušení až k šílení. Nutí všecky

živly, všecky zvuné živly, aby sloužily jeho kresb,

rád bych ekl : jeho ideálu rozkoše a rozmailosti

:

rythmus, který zbavuje síly, melodii, jejž chromatism

ztrpuje, ba i samu zvunost nástroj, na p. viol,
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které žene až k jejich nejzazším mezím. V tch neoby-

ejných stránkách je tedy vše fysickým zpodobením.

Zvuky nehovoí k duši ani o duši. Zvíeckost, zvíe

samo skvle vítzí a vidíme zde, jak hudba se mže
úastniti, jakého kouzla, ba skvlosti mže dodati hudba

skutenostem smysl, tla a krve.

Realistní, totiž triviální, smyslná jest hudba rea-

listní též proto, že jest v nutném vztahu se skuteností.

Že ten realism není, jak jsme to napovdli, nežli

vyšší tvar hudebního idealismu, takový bude závr

naší studie, ale jen závr. Díve nežli k nmu dosp-

jeme, sluší hledati, jaké ideální živly se stýkají v po-

vaze a vlastnostech hudby. (Píšt dále.)

Národní divadlo.

Tenorová krise je prý zažehnána. Tak hlásá aspo
obžník, kterým správa divadla, zpsobem jindy nezvyklým,

verbuje pedplatitele pro nastávající období zimní. Než noví

pedplatitelé oblehli pokladnu, prchl p. Bochníek a musil

se poroueti jeho pedchdce p. Pták, a ponvadž ke všemu

nechce se pustiti tvrdošíjná choroba p. Veselého a p. Orzel-

skému pomalu jen roste repertoire, krise zažehnána v tom

smyslu, že stojí na témž míst, kde byla loni: celý obor

spoívá na bedrech pán Figarových. Náhradníky získáváme

u nás pípadnou methodou : podíváme se na seznam len-

stva divadla z dob proti dnešní o deset let pozdjší a utí-

káme se o pomoc k tm, kteí tehdy u nás ješt nebo již

byli a potom dobrovoln hledali štstí jinde. Po p. Kroupoví,

jenž pomohl v as choroby pana Benoniho v titulní úloze

Rossiniova »Tella«, dožádán byl k substituci za p. Veselého

p. Lašek. Pana Laška vážili jsme si vždycky jako pvce
veliké hudební intelligence, který za dob pemrštného kultu

p. Florjanského prospšn se od tohoto odrážel korrektností

v podání role. Správ divadla musí být vhod síla tak upo-

tebitelná, která rychle dovede studovati a v ensemble se

vpraviti. Tyto vlastnosti pivedly opt p. Laška na jevišt

Národního divadla v »Šelmu sedlákovi*, kde mu pipadla

úloha fulpasa Václava, jejíž tžisko je v ensemblových

íslech a k vyniknutí neskytá tudíž nijaké píležitosti. Pes
delší vzdalování se divadelní praxe byl p. Lašek v úloze

své hned pevn zachycen. Pedstavení Dvoákovy opery

mlo ráz reprisy v Národním divadle od jakživa obvyklý.

Stálo na stupni, ke kterému klesne každá sebe skvleji na-

studovaná a kýmkoli ízená opera po tech, tyech ped-
staveních. Kdo pomže tomuto stavu na nohy, je otázkou,

na niž bude moci teprve daleká budoucnost dáti odpov . .

.

Pan Bohumil Pták své rozlouení se s obecenstvem

musil za daných okolností peložiti z divadla do blízkého

sálu ostrova žofínského. Vybral si pro koncert ze svého bý-

valého a píštího repertoiru nejlepší fragmenty a oživil v nás

vzpomínku na poctivou, pilnou práci, kterou vnoval po šest

let naší opee. Hlavn pvodní produkci v ní byl nemalou

podporou. Znajíce jeho svdomitost, rádi svovali mu do-

mácí skladatelé partie ve svých operách: Fibich v »Šárce«,

Kovaovic ve »Psohlavcích« a »Na starém blidle«, Dvoák
v »ertu a Kái« a v »Rusalce«, Nápravník v »Dubrovském«,

Foerster v »Ev«, Malát ve »Stáovi« a j. V našich pom-

rech, kde vbec není ei o umlecké posici, musí pi v-
domí o konané poctiv povinnosti ztrpovati odchod panu

Ptákovi, že jako panská láska i píze naší veejnosti a »dobré

oko tam nahoe* po zajících skáe ... j. b.

Divadlo král. msta Plzn.

Slavnostní zahajovací pedstavení »Libuše«.*)

Po obvyklé slavnostní pedehe a velém proslovu

Heydukov posvcena nov otevená eská scéna nejvyšším

dílem eské hudby. Doufáme všichni — i ti, již nejsme opti-

misty — ve veliký prospch, jejž našemu umní, produkci i re-

produkci nový ústav pinese. Víme, že bude to opravdu umní
ryzí a isté, jež tu bude vládnout, teba že obtováno mu
bylo ve chrám menším a teba že nehlaholilo tu vše a

nezáilo vždy v plném lesku a sláv velechrámu. Nahlédneme,

že práv pro velikou vážnost prvého veera, pro veliký jeho

význam volena Libuše, dílo té vznešené slavnostnosti a zá-

rove tak pevn vyjadující všechny veliké nadje krásné bu-

doucnosti. Ovšem že zárove dílo, jehož pebohatý obsah

pln uplatniti jsou s to jen nejvtší prostedky a nejvyšší

umlecká zralost. Pímo eeno : dílo menší scén nejlepšího

druhu a nejryzejších intencí v nejvyšších svých vrcholech

vždy nedostupné.

A pec bych i v uvážení toho volbu opery té pro plze-

ské zahajující pedstavení považoval za pípadnou.

Nedostupných prostedkm i silám vrchol nedostou-

peno. Ale poznali jsme, do jaké výše vbec možno tu jiti.

Poznali jsme nejvyšší bod, maximum, jehož možno s napje-

tím všech sil dosíci za okolností málo píznivých : s en-

semblem i orchestrem práv sestaveným ze sil namnoze

divadelní dráhu svoji zapoínajících, studovavších v budov
nové, kde ani temperatura novostavby, ani ruch poslední

své práce dokonujícího emeslnictva studiu valn as nena-

pomáhaly.

Poznali jsme, že maximum ono stanulo na stupni velmi

úctyhodné výše. — Pedstavení plynulo hladce, vše bylo

pkn urovnáno, scéna vespolek i orchestr s ní po celý veer
v úplné, ladné shod. První kapelník divadla p. Kott jest

známý rutiniér: dlouholetá praxe uinila ho zpsobilým
ovládat jist a s velikou, nenápadnou lehkostí celý složitý

divadelní stroj. Ve snaze pak, podat duši díla i jeho odstíny,

stoupání a klesání, jímž vlní se píboj a odliv citového jeho

obsahu, vystihnout architektoniku jeho, jeho veliké linie, je-

vila se nejlepší vle, povznést se od routiny k umní. Valného
kusu dráhy ovšem zde zbývá ješt dojít. A jedné mety vbec
nemožno za daných pomr dospti : rovnováhy zvukové

mezi orchestrem smycovým a tlesem nástroj dechových.

Píliš skrovné — a bohužel z rzných a závažných dvod
nezvyšitelné — obsazení skupiny prvnjší vyluuje práv
možnost pimeného provedení dl nejmodernjší produkce.

Harmonie dechová dusí zpola smyce, tím spíše, je-li zdat-

nost její vtší, než tchto, v druhých, ripienních hlasech

*) Otevení nového mstského divadla v Plzni, o jehož
zevním prbhu a dalších inech dostane se tenástvu
našemu pravidelných zpráv z péra zvláštního dopisovatele,

pokládáme za dležitý mezník ve vývoji eského divadel-

nictví. V pítomnosti, spíše pro inohru, než pro operu.

Ale i tato znamená prozatím poslední stupe k opee Ná-
rodního divadla pražského — a proto výjimen pinášíme
referát o prvním pedstavení »Libuše« z péra svého divadel-

ního kritika.
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pece jen slabji obsazených . . . Pln posoudit orchestr bylo

by mi ostatn možno práv teprve po poslechnutí díla,

v nmž by nepomr obou skupin nástrojových nehyl tak ná-

padným : díla starší, pedwagnerovské instrumentace.

Mnoho dobrého a pro budoucnost bohdá slibného

slyšeli jsme na scén. Síly pvecké volila, jak se zdá, šastná

ruka. Setkali jsme se s nkterými známými. Bariton pan

Emil Burian pokusil se, tuším, též na Národním divadle.

Svým Pemyslem pedstavil se tentokráte jako opravdový

umlec, intelligentní, hudební, s dobrým smyslem i pro

hudební zetelnou stylisaci slova i pro plastiku frase, prost

a pravdiv herecky úlohu svoji tlumoící. Scéna na dvoe
stadickém, ten vrchol poesie Smetanovy, byla zárove
vrcholem sobotního veera, co provedení se týe. Ponkud
vázanjším pednesem zvuný ve prostorách nového divadla

hlas umlcv získal by snad ješt na ladnosti a ohebnosti.

— Rovnž vydatný, jadrný bas p. Humlv ocenn v Praze.

V menších a dobe akustických prostorách nesl se ovšem

dvojnásobnou zvuností. Pekvapením byla mi temperament-

nost tohoto umlce — teba vybooval jí znan z rámce

monumentálního, velikého slohu opery. Krásný jeho zjev

též zde pišel ovšem spíš k platnosti, než v úloze Webrova
poustevníka. — Ani režisér p. Vašíek není mi neznám:

mám v dobré pamti spolehlivého bassistu, suchého sic

hlasu a stízlivého citov, ale obratného divadelního praktika,

jakým jevil se již na scén lublaské. Zpsob, jakým se

zdarem vedl tentokráte zvláš nesnadnou režii, ukázal i jeho

znalost divadla i, zejména, patrnou energii a píli. — Z perso-

nálu dámského bohat nadanými hlasy vynikly dámy
Kurzová a Monrealová. Zvlášt prvá zpívala Krasavu

vzletn a tak zvonivým, ohebným orgánem, že jste skoro

odpustili nkteré nepkné zvyky a nedokonalosti pveckého
výcviku. Partie Libuše jest pro mladikou pvkyni, jakou

jest sl. Monrealová, úlohou ultra posse: nemže docíliti

sebe svžejšími, bohatšími hlasovými prostedky, pece vždy

jen neustálenými, umním pece jen nezralým a nehotovým

toho velikého, statuárního klidu, té lapidární deklamace, bez

nichž jest zjev ten nemyslitelným. Z výkonu vanul ostatn,

as následkem toho vdomí, dech trémy, jenž klid celku

ovšem nezvyšoval
; penášel se naopak i na hru, horenou

a v nervosn úsených a rozpinavých pohybech se zmítající.

— Ale vanul z nho pec jen zase dech jara, teba v p-
vabech svých vichrem v tu chvíli zkaleného. — Radmilu

zpívala sl. M. Gártnerová. Zase známé jméno. Z výkon
sleniných v Praze vím, že o stojí za nynjšími kollegynmi

co prostedk hlasových a jich vydatnosti se týe, o to

daleko pedí je školeností hlasu a pedevším hudebností

pednesu. Pozornjšímu posluchai neušlo to ostatn ani

v malé té úloze a jejích ensemblových frázích. — Zmíníme-li

se ješt o pkném, lahodném tenoru p. Vlkovu, jenž

zpíval Šfáhlava, a o p. J. Ouedníkovi, jenž rovnž velmi

pkným, a pramálo ješt školeným materiálem nadán, byl

bych hotov s výtem pvc, jež jsem tentokráte poznal.

Herecké stránce, dosud namnoze velikou rozpaitost

jevící a ostatn práv v »Libuši« pro výjimený styl díla

tak zvlášt nesnadné, vnovati bude nadále ovšem velikou

píli i bude bedliv vystíci se dilettantismu i zas routiniérské

machy malých jeviš.

Bylo by páti si pouze, aby tak pípadn a šastn získaný

personál, patrn všech pomrm pimených úloh v plné

míe schopný udržen byl pohromad, by nerušena nijak

v nynjší prchavé dob jeho stabilita, by sílily a rozvíjely

se jeho krásné schopnosti co nejpíznivji, by vytvoil se

pevný ensemble zdatných umlc. Možnost krystalisace té

zeli jsme práv patrn pi sobotním pedstavení. Zeli jsme,

že i sbor, pkn sestudovaný, zdravými, zvunými svými

hlasy možnost tu skytá, že schopen jest v budoucnosti

výkon co nejlepších. — Že výkony ty pak jist dobré budou,

toho zárukou bylo ono nadšení a ona vle všech úinkují-

cích faktor, podat opravdu hned na poprvé své nejlepší.

Nadšení pro vc a vle cíliti za lepším, vyšším, umletjším,

jevila se i v obtavé pozornosti a péi, jež vnována stránce

zevnjší. Výprava i kostýmy poízeny vkusné a pípadné.

Jen pro to, že zel jsem vysoké aspirace, piložil jsem

též vysoké mítko posudku. A, myslím, že mení nedo-

padlo nepízniv, píliš nízko. Míra jest taká, že mže výše

její vzrst za nkolik msíc do dvojnásobné výše. — Snad

bude mi páno pesvdit se, zda jsem se lichou nadjí

neklamal. K. Hoffmeister.

Feuilleton.

Z pofulek í>o 'Rusku.

Cestovní vzpomínky.

Pro »N. Z. f. M.« napsal Eugenio Pirani.

IV.

Jak bohatá že pro malíe, pro novellistu v této zemi.

Pokud žebrák a zahale se týe, nezadá si Rusko s Itálií.

I zde víra v divutvorné obrázky, které mrzákm údy narov-

návají, slepým zrak vracejí, ped neštstím ostíhají, utvoila

zvláštní tídu niem, kteí shledávají mnohem pohodlnjším,

sviti starost o svou existenci njakému dobroinnému sva-

tému, než pracovati, kteí den trávívají tím, že bu kleí

ped kaplí nebo sanktuariem nebo obtžuji cizince. Vidíváme

mnohé mezi tmito pobudy, pi jejichž vzhledu popadá nás

moská nemoc. Jsou špinaví, vzbuzují ošklivost, mají jen

zdání njakého šatstva, všechno rozpáráno a dravo na

hadry, že tlo zstává tém nahé, od špíny ztuhlé, vyzáblé,

odpuzující. Kdysi vidl jsem ve Viln zdivoile vypadající

ženu s rozcuchanými vlasy, pokrytou nkolika hadry, jichž

bývalou barvu již nebylo možno rozeznati. Ale všechna tato

bídná stvoení jsou fanatickými vícími
;
neopomenou nikdy

ped žádným kostelem, ped žádným obrazem svatého se

zastaviti, hluboce nkolikráte se pokloniti a nesíslnkráte

se pokižovati, což ovšem iní i píslušníci dobré spolenosti.

I ve voze a v saních neopomene ani pán, ani koí, když

jedou kolem posvátného místa, sejmouti klobouk a poki-

žovati se.

Malebným je kroj sedlák v zim. Jich kožichy složeny

jsou z kže njakého zvíete, jež nepochybn byla od nich

stažena a špatn spracována, že vidíme na ní nepravidelné

okraje. Nosí je vnitní stranou na vrch, aniž by ji opatili

potahem látkovým. Je to prapoátek kožichu. Jaký rozdíl

mezi tímto skromným svrchníkem a kožichem ruského

millionáe, který sám repraesentuje již jmní! Potkáme-li

takovou postavu, která spíše divokému zvíeti než lovku
je podobna, v osamlých koninách, cítíme se jisti pouze

s dobrým revolverem v kapse, rekvisitou to v Rusku nezbytn

nutnou, kterou však možno si tam jen s obtížemi opatili,

ponvadž obchodník zbranmi smí jej jen se svolením policie

prodati.

Pes tuto bídu nalezneme v nejmenších ruských m-
stech i uprosted neozdobených devných staveb monu-
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mentální basiliky s pozlacenými nebo jako nebe modrými

a zlatými hvzdami posetými kupolemi — pechod to od

západosvtského kostela k turecké mešit, které prozrazují

hluboké a velé religiosní cítní zem. Jakkoli bývá penz
na mále, vždy se jich najde dosti, aby Pánu mohly být

postaveny majestátní chrámy.

Ruskou specialitou, která ostatn i v Nmecku není

zcela neznáma, je náledí. Když píslušní pírodní initelové

nastanou, vypadají ulice jako erstv vyleštn zrcadlo —
bylo by možno tu projíždt se skvostn na želízkách. Ped-

stavme si však rozkoš, když musíme choditi po této záludné

pd! Seznal jsem to blíže ve Viln, kde jsem se projíždl

po jedné z tchto ledových desk na celé délce svého tla.

Reglement policie káže sypati písek, ale, co je pláten zákon,

když nikdo nepeuje o jeho zachovávání. Dkaz lidské lásky

:

pi pádu ztratil jsem svj skipec. Pl tuctu soucitných

pomohlo mi jej v temnot hledati. Konen pod; ilo se

mn samému jej nalézti ;
moji soucitní obklíili mne a zcela

energicky mn poukazovali, abych každému z nich dal pro-

pitné. To mn pišel mj skipec draho!

Ventilaní systém je svrchovan naivní. Pone-li chladno

být citelným, dvojitá okna zahebikují se, štrby se herme-

ticky zatmlí cementem, který dláto teprve na jae musí

rozdlabati, aneb zalepí se pergamenovým papírem. ím
elegantnjší je byt, tím písnji zabrauje se vniknutí er-

stvého vzduchu. Z toho vzniká zkažená, opotebovaná atmo-

sféra. Po celou zimu neobnovuje se v pokojích vzduch,

prach, výpary z výpotk, ich po jídlech nemohou unikati.

Vstoupíme-li do takového pokoje, dochází nám dech. Je to

poátek zadušení se. Rusové shledávají tento zpsob ochrany

proti zim pímo ideálním. De gustibus . . .

V.

V ryze ruských mstech, v nichž není v pevaze živel

germánský nebo polský, nemají hotely kuchyn a cizinec

nemže obdržeti nic více, chce-li v sob restaurovat! vnit-

ního lovka, než proslulý samovar, monumentální stroj, jehož

v Rusku je teba k píprav aje. Kdo chce jisti — a to

zajisté konec konc není nijakým neobyejným požadavkem —
musí sluhu z hotelu poslati do hostince nebo do kavárny,

aby obdržel žádaný pokrm.

K tomu úelu musí íšníku poskytnouti dostatek penz,

zbytek obnosu se mu vrátí nebo nevrátí — tato eventualita

je pravd podobnjší. Pokrm nebo nápoj dojde ve stupni

teploty, jenž blíží se stupni teplomru ve volnu — astji

pod než nad bodem mrazu — skvostná to vlastnost na p.
pro beefsteak nebo pro ízek.

Majetnice Grandhotelu ve Smolensku, jinak rozmilá dáma,

která jen rusky mluvila, chtla vysvtliti, co zamýšlela nám
dáti pinést k jídlu. Nadarmo jsem se snažil ji porozumti.

Konen mn napadla spasná myšlénka.

»Snad že je to peené kue, co mn nabízí,« pomyslil

jsem si a pravil jsem v tónu otázky:

»Kikeriki?«

»Niet!« znla odpov.
Snad je to tedy beefsteak, pomyslím si a táži se:

»Muú?«
»Niet, niet!«

Napodobil jsem ve své zoufalosti krochání prasete,

mekot ovce a jiné zpsoby výrazu z oblasti zvíeny. Konen
pi štbetu husím vítal mne vítzný výkik mé hostinské.

To byla tedy bestie, kterou nabízela. Výborná chu tohoto

okídlence, jejž nám k veei pinesla, dokázala, že volba

nebyla nevhodná. Jak vidno, mže v Rusku lovku být na

prospch, vyzná-li se v ei zvíat.

Tato znalost málo mi pomohla pi jiné píležitosti.

Nacházel jsem se na telegrafním úad v Minsku a byl jsem

pohížen v sepisování depeše, když pistoupil ke mn úed-
ník a zcela tiše mn šeptal cosi do ucha, jakoby mi svoval
tajemství. Jak obyejn, nerozuml jsem ani slova. Týž nelenil

opakovati mn eené ješt draznji. Konen jsem se mu
piznal: »Je ne comprends pas le russe, Monsieur.* Na to

chopil se opatrn dvma prsty mého klobouku, sal mi jej

s hlavy a položil jej na stl. Myslil jsem zprvu, že chtl

dovoliti si malý žert, potom ale vyrozuml jsem, že na ru-

ských telegrafních úadech nutno sejmouti klobouk. Pro?
Kdož ví ! Snad rychlost elektrického fluida vymáhá si v této

zemi hluboký respekt. Na poštovních úadech za to, kde se

pracuje pomaleji, možno klobouk ponechati na hlav.

Všecky tyto vlastnosti a povinnosti mají píjemnou
stránku, že se lovk na ruské cest nikdy nenudí, ježto

skýtají stále pvab ehos nového.

Jinak oslazují nám mnohé speciality pobyt v této zemi

a odškodují nás za sto protivností a nepíjemností. Na p.
kaviár. Kdo ta skvostná zrnka jesetera neokusil u pramene,

nezná ^poesie chuti«. Jiné gastronomické pochoutky jako

marmelády a moskevské karamelly zasluhují rovnž, aby

uvedeny byly summa cum laude.
t

Z krátká eeno: Rus má výslovné nadání pro hudbu,

malíství, tanenictví
; je obratným zlatníkem, má jemný vkus,

ale bydlí špatn, myje se zídka, bojí se vlastn vody a

vzduchu — zvláštní to smíšenina zjemnní a surovosti.

O Novém roce uinili jsme pestávku ve své koncertní

cest a chtli jsme svátky ztráviti v Berlín. Bylo nám tudíž

opt pakroiti ruskou hranici. Do Virbal, poslední ruské

stanice se dostávše, mli jsme ukázati svoje passy k pede-
psanému prozkoumání. Oberstvili jsme se v buffetu a vstou-

pili opt do vlaku, jenž nás ml dovést do Nmecka a ekali

jsme na odjezd, když tu pojednou v našem kupé zjevil se

etník, jenž nás upozoroval, že naše passy nejsou v poádku
a mne a Almu Webster-Powellovou vyzýval, abychom za

ním šli k chefovi etnictva.

Proklat, myslím si, jak to skoní! Naše passy pece
po ti msíce v každém mst, v nmž jsme se zdrželi, byli

ode všech policejních úad zkoumány, štampilovány, ov-
ovány, od shora dol kolky polepeny — pravá to kuriosita.

Dvma adami etnik od hlavy k pat ozbrojenými

bylo nám projiti.

»Malá cesta pro zábavu do Sibie, « šeptal jsem své

uleklé spolucestovnici do ucha.

Konen došli jsme k veliteli, který nás oslovil istou

frantinou.

» Lituji, že vás nemohu propustit z Ruska, ale vaše passy

nejsou v poádku«.

»Ale, drahý pane, eknte, co našim passm schází ?«

»Mli jste dáti si povolení k opuštní Ruska od policie

ve Vitebsku, v posledním ruském mst.«
»Odpusfte, ale nikdo nás neupozornil na tento pedpis.

Skonili jsme koncertní cestu po Rusku a máme nyní úmysl

navrátiti se do Nmecka.*
Dstojník se usmíval.

»Vím to« (v Rusku ví policie všechno) »a proto práv
bych rád použil píležitosti a donutil vás, abyste zstali ve
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Virbalccli, kde bychom pak snad mli potšení poslechnout! si

váš koncert.

«

Jovialní zpsob pesvdil mne, že dstojník neml
úmyslu initi nám obzvláštní obtíže. Vskutku propustil nás

po krátké zábav zcela roztomile. Když nám byl rytísky

podal ruku, pravil

:

»Pro tentokráte nechám vás projiti.*

Dal nás potom dovésti etníkem k našemu kupé. Za
nkolik minut octli jsme se opt na nmecké pd.

»eské pvecké kvartetío«

v Americe.

V msíci dubnu pekvapila eský hudební svt
zpráva, že tyi mladí umlci sdružení v » eském p-
veckém kvartettu« (pp. Mikoláš, erný, Novák a Svojsík)

pijali nabídku k umleckému turnée po vzdálených

krajích Spojených Stát severoamerických. Zpráva ta

pijata vesms s uspokojením, ježto otevely se tak

eské vokální hudb, beztoho v cizin tak málo známé,

nové dráhy popularisování a uznání. V msících kvtnu
a ervnu pipravena byla americká veejnost žurnali-

stikou na píchod eských umlc, kteí poátkem er-
vence absolvovavše na cest ješt koncerty v Dráža-
nech, Lipsku a Brémách, . odjeli na parníku nmeckého
Lloydu »Kronprinz Wilhelm« do Nového Yorku.

Vele uvítáni eskými krajany zámoskými zapo-

ali eští pvci koncertní innost v Chicagu velkým
koncertem na universit Rockefellerov. Program, jehož

úelem bylo popularisovati vzdlanému publiku ameri-

ckému slovanskou píse a nejlepší vokální skladby e-
ských skladatel, byl zvláštností svého druhu. V prvém
oddlení (» Slavonie National Folk Songs«) pedneslo
» eské pvecké kvartetío « písn devíti slovanských ná-

rod v originálech. Byly tu písn eské (2), morav-

ská, slovenské (2), polská, ruské (2), lužicko-srbská,

slovinská, srbsko-charvatská (mezi nimi jedna erno-
horská) a bulharská. V druhém oddílu (» Bohemian
classical Compositions«) provedeny byly jednak v kvar-

tettu, jednak sólov nejvýznanjší skladby skladatel

:

Smetany, Dvoáka, Bendla, Rozkošného, Kížkovského,

Novotného a Nešvery.

Pod názvy, jako: » Velký úspch eského umní«
a pod. pinesly všecky vtší asopisy chicagské obsáhlé

a nadšené referáty o prvém úspchu » eského pve-
ckého kvaríetta« v Americe. Slovanské národní písn
vezpívaly se rázem v srdce všech poslucha a odm-
ovány nekoneným potleskem. Jest skuten s podi-

vem, že zdravá myšlenka veera slovanských písní

byla poprvé uskutenna v daleké cizin, za oceánem.

Koncertem tímto zahájena celá ada koncert ve

všech velkých mstech Spojených stát. Jelikož » eské
pvecké kvartetto« nedisponovalo pro Ameriku asem
píliš dlouhým, a pihlášek na koncerty bylo veliké

množství, zpívalo v Americe tém denn. Referenti hu-

dební ocenili po zásluze tuto hlasovou vytrvalost pvc,
nazývajíce ji » pravým rekkordem pvecké permanence«.

O koncertní turnée »eského pveckého kvar-

tetta« rozepsala se veškerá americká žurnalistika, nejen

officielní anglická, nýbrž zvlášt eská, polská, sloven-

ská, nmecká, dánská a charvatská. Z celé^ té spousty

mnoha set žurnalistických posudk, jež » eské pve-
cké kvartetío « odevzdalo redakci tohoto listu k dis-

posici, vyznívá souhlasn nelíený obdiv a uznání nad
umleckou vysplosíí našeho sdružení jako celku, i jed-

noílivých pvc jako solisf. (Pokraování.)

Zprávy spolkové.

Jednota eskoslovanských edifel kr, ka-

pelník, varhaník a majitel hudebních škol.

(Za redakci této rubriky odpovídá B. Kašpar.)

Nedávno na tomto míst poukázali jsme, kterak sami
jsme svými škdci, pachtíce se po místech i neupravených
osobním doprošováním. Již zase dochází nás zpráva po-
dobná.

Nkolikaletému úsilí kondiního odboru našeho zdailo
se.dosíci vypsání místa editele kru a spolu kapelníka
v C. Tebové. Jako kapelníku uren plat 500 K ron, jako
editeli kru ale plat žádný. Nedá se popíti, že místo jest

velmi slibné, ale jen pro zkušeného a energického odbor-
níka; nebylof tam posud samostatné síly ani v jednom, ani

ve druhém odboru. Kdyby bylo hned zadáno o úpravu platu

editele kru, mohl by místo vzíti i osvdený již odborník.

A na tom mnoho záleží, nebo, jak pomry známe, za po-
kusnou stanici msto to se nehodí, a mohlo by ne práv
šastné obsazení místa pinésti zklamání obma stranám.
Poukázali jsme též na to píslušným initelm.

Sotva že objevila se první zprávika o novém míst
na veejnosti, již podávají si dvée etných vlivných osob-
ností tamních rzní ponížení prosebníci, zvlášt mladší.

Bhání za protekcí jest opravdu dnes na všech stranách

i u všech stav tak obligátním a zabíhá do takových kraj-

ností, že stává se opravdovou skvrnou veejného života

našeho.
Víme nejlépe sami, jaký nedostatek i dosti skrovných

míst v našem stavu jest, a že vtšina mladých umlc musí
v chladné cizin chléb si hledati. Ale sume sami, jak lile-

dti musí na stav náš ti, kteí vidí, že i tak skrovná, suchá
krka jest nám vzácnou. To spoleenský význam náš ne-

pozvedá a také i tomu, kdo ze všech zvítzil, nese to již do
vínku závislost, poníženost a s druhé strany nevážnost, ne-

úctu a nkdy i pohrdání.

Ale nejen mravn toto opucování klik« jest škodno,

též i hospodásky nás zatlauje. Místo, které bylo ped-
mtem takového boje a zápolení, které bylo tak vyprošeno,

nemže pec být špatným. Tak logicky soudí pak povolaní

initelé a na dlouhou dobu pak brání se úprav jakékoli.

Pejeme stavu svému i mstu C. Tebové, aby místo

zaujal muž vzdlaný, energický a vytrvalý, jenž uspokojil by
a i sám byl uspokojen. O ochotu se strany povolaných i-
nitel nebude myslíme nouze. Mimo mstskou radu a du-

chovní správu hlavní zásluhou o vypsání místa mají pp. An-
drlík, Blecha a Karger.

Kollegové, bume tedy vždy pamtlivi, že sebevdomím
se skromností sloueným více sob i celku prospjeme, než
hnusným patolízalstvím a poklonkováním.

• •
*

— Hned po valné hromad došly nás laskavé pípisy

pp. posl. Udržala a dra Stojana, kteí omlouvají svou ne-

pítomnost a slibují snahám našim pozornost i vydatnou
podporu.

— Z rozkazu úad pátrá etnictvo po verbíích mládeže
obého pohlaví k tak zv. kapelám do Ruska. Vasná již a

záslužná to akce! Lidé ti hanobí ve svt dobré jméno
eského národa a eského umní, a mládež, zvlášt ženskou,
znemravují a hubí. Snad jest krok tento následkem inter-

pelace poslance Srdínka ze dne 30. ervna t. r. na snmu
zemském.
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Rzné zprávy.

* Kancelá Národního divadla rozeslala denním listm
v pátek dne 26. záí lokálku, v níž oznámila, že len opery

p. Julius Bochníek zpronevil se svým povinnostem, pijav

od 1. íjna t. r. engažement u král. opery v Budapešti. Pan
Bochníek, jenž do svazku Národního divadla vstoupil teprve

1. ervencem letošního roku a svým hudebním vzdláním
a velikým potem nastudovaných partií sliboval být pevnou
oporou repertoiru píští saisony, oznámil odchod svj edi-
telství telegramem z Budapešti v týž den, kdy ml vystoupiti

v Bendlov stále slibované a po tolikráte již odložené opee
»Starý ženich«, která i tentokráte musila v poslední chvíli

být odstavena a nahražena Nedbalovou » Pohádkou o Hon-
zovi*. Obecenstvu není zcela jasno, jak je možno, že lenové
našeho divadla, jakmile se jim zlíbí, utíkají beztrestn od
praporu a pebíhají do ciziny? Vc se má tak. Veškerá
divadla, nmeckého jazyka používající, organisována jsou
ve zvláštním spoleenstvu (»Bhnen-Genossenschaft«). Po-
rušení smlouvy, o jehož existenci rozhoduje výbor spole-

enstva, iní lenu divadla vstoupení do svazku jiného ústavu
potud nemožným, pokud po rozumu smlouvy nevyrovná
se se škodující stranou. V tomto svazku není ani Národní
divadlo, ani pešská opera; jakožto ústavy nenmecké po-
strádají oba ochrany se strany spoleenstva nmeckých jeviš.

C. k. dvorní divadlo ve Vídni z courtoisie k zemskému
ústavu, a pražské nmecké divadlo na základ zvláštní kon-
vence respektují práva Národního divadla, jiná divadla (a
dvorní, i mstská, i soukromá) nikoliv. Pomr tento trval

u našeho divadla vždy. Každý o nm vdl a pece nestala

se od 18. listopadu 1883 do 30. ervna 1900, pokud Národní
divadlo bylo v rukou staré správy, aby za pt tvrtí roku
ti tenoristé (Burian, Maák, Bochníek) ukázali mu záda.

To by trochu mly si pipomenouti žurnály, které zase
palicí pijdou ve svých sloupcích bušit do hlavy pán Boch-
níkový. Piznáváme, že správa v nynjším složení svém
pro sympathickou osobu pedsedy pana arch. Šimáka je

mén nenávidnou, než jí byla za smutn povstného pana
Wiesnera. Osobní intervencí pán pedsedovou také bagatel-
lisované správou asopisectvo bylo ponkud usmíeno, že
okazuje vskutku dobrou vli každou lepší snahu správy po
zásluze odmovati. Ale dívjší pehmaty mstí se krut na
Národním divadle. Okazuje se nyní nepokryt, jak velikou
moc má asopisectvo, jež bojem svým proti správ Národního
divadla bezdn musilo tuto zbaviti vší autority, kterou
jí navrátiti nemže nikdo než osoba schopného editele.
Nás píhoda s p. Bochníkem nemohla pekvapit. Vždy
byli jsme první, kteí o nm jsme — jako ped rokem
o p. Burianovi a p. Maákovi — z authentického pramene
mohli již v polovici ervna oznámiti, že opustí Národní
divadlo. Pan Schmoranz v bulletinu odpovdl, že není
pravda, že p. Bochníek je engažován do Pešti, ponvadž
prý je vázán smlouvou k Národnímu divadlu na šest let.

Ze smlouva uzavená s Národním divadlem nemá v práv-
nickém smyslu cenu jediné vindry, okazuje se v krátké dob
již po tetí na praktickém píklad. V nejbližší dob okáže
se to asi po tvrté — však radji nebudeme dnes nic pro-
zrazovat, abychom krátkozrakému p. Schmoranzovi uspoili
tvrtou blamáž. Ale kdo ponese smutné následky dnešního
stavu? Zajisté že i nástupcové nynjší správy, která tak
ústav pivedla o kredit. Jen a sl. správa uváží, zda napadlo
kdy Lvovi, echovi ml. a j., když jim inny byly skvlé
nabídky ciziny, obraceti se k našemu divadlu zády? Láska
k ústavu a radost psobiti doma zaplašovaly u nich zálusky
na vtší hmotnou odmnu, a v úzkých tehdejších pomrech
naše divadlo sotva jim mohlo poskytnouti více, než eho
teba na nuznou výživu. I cizince to hálo u našeho teplého
krbu. Ravertu na p., jenž nemohl nauiti se esky, stará

správa k jeho lítosti »pestala pokládati« za lena divadla.
A jaké ambice podnikal p. Florjanský, když s ním nebyl
ped temi roky obnoven kontrakt! Byly zkrátka u divadla
jiné pomry a proto také jiný ped ním respekt ciziny, která
má vlivem píhod posledních dvou let o nm nejhrznjší
pontí — a na to by nynjší správa mla trochu pamatovati,
biti se v prsa, že Nemesis je bonorum custos uznávati a ne
svalovati všechnu vinu na — málomocnost uherských
soud ( !

!
).

* V pražském nmeckém divadle poádány budou tyi
filharmonické koncerty v pedplacení dne 21. íjna, 27. listo-

padu, 22. ledna a 19. února. Sólisté vystoupí: Ernestina
Schumannová-Heincková (Bayreuth), Emil Sauer (Víde),
Henrl Marteau {Paíž), Lili Lehmannová (Berlín). Hrány
budou mimo jine novinky: »Istar«, symf. báse od lndy-ho,
symfonie z H-mollod Borodina, »Hrdinský život« od Richarda
Straussa a dva Schubertovy pochody v instrumentaci Lisztoví.

* V hudebních kruzích vídeských udržuje se stále mí-
nní, že editeli dvorní opery Gustavu Mahlerovi znechucuje
se jeho nynjší úad. Mahler již jen zídka zjevuje se u pultu.

Celá umlecká agenda spoívá nyní v rukou kapelníka
Schalka. Konflikty nemají v opee konce. K nedávné po-
tyce s orchestrem pipojují se stálé neshody s intendanci.

O klesání jeho akcií svdí naízení, že nemá již, jako díve,
volného pístupu k nejvyššímu hofmistrovi, nýbrž, že musí
jako všichni ostatní petenti domáhati se pedpuštní k audi-

enci o pedešlém dni.

* Lorenzo Perosi jmenován nyní prvním dirigentem
sboru sixtinské kaple, jímž byl dosud staiký abbate Mu-
stafa. Perosimu není ješt 30 let.

* Známý i u nás pianista Ferrucio B. Busoni uspoádá
v Berlín v listopadu ti koncerty s filharmonickým orchestrem,
v nichž dojiti mají prvního provedení díla starších i mladších
autor, která dosud nedostala se na veejnost.

* Ve Stuttgart slaví dne 21. t. m. sedmdesáté naroze-
niny bývalý kapelník Jan Josef Albert, jenž narodil se roku
1832 v Kochovicích v echách. Byl žákem Kittlovým a To-
máškovým na pražské konservatoi, ve dvaceti letech vstoupil

ve svazek štuttgartské opery jako kontrabasista. Jako skladatel

oper, z nichž »Astorga« dávána byla i u nás v divadle pro-
zatímním, nebyl v Nmecku tak oblíben, jako symfonista.
(»Kolumbus« a z C-moll.) Dnes jsou i jeho symfonická a

komorní díla, klonící se k smru staroromantickému, tém
zapomenuta.

* Po Nmecku poádá nyní koncerty »ímské vokální
kvintetto«, složené ze len sboru sixtinské kaple. Ensemble
tento ídí maestro Pio di Pietro. Zvláštností je, že zpívá
toto kvintetto staré církevní sbory smíšené, a je složeno
jen z muž. To odpovídá historickému stanovisku vokální
hudby, kdy pro známý zákaz, že ženy musí mleti v církvi,

soprán a alt obstarávali muži falseítováním. Dnešnímu vkusu
toto ešení úlohy, je zcela cizím, jak srovnale doznává n-
mecká kritika. leny ímského kvintetta jsou: L. Gentili

(soprán), G. Gavazzi (kontraalt), G. Soldini (tenor), G. Turin
(baryton) a E. Magelotti (bass).

* Louisa Nedbalová, státn zkoušená uitelka
klavíru s vyznamenáním vyuuje klavírní he poínaje 1. íjnem.
Informace v hudebním závod Mojmíra Urbánka, Jungman-
nova t. . 14.

Sms.
Za deset let innosti pihodilo se »eskému kvartettu*

leckteré zajímavé, nkdy i kratochvilné intermezzo, které po-
malu už mizí z pamti jeho len. V prvním dvouletí, kdy
cestování se všemi píjemnostmi i nepohodlnostmi mlo pro
naše umlce pvab ehosi nového, založen byl od Nedbala
denník, jenž obsahuje všechny údaje koncert se týkající a
iní záznamy o píhodách, které jimi jednotlivé veery byly
provázeny. Pohíchu pozdji, když umlecká družina naše
zdomácnla na podiu celého svta a koncertování mlo pro
ni povahu denního chleba, od dalších záznam upuštno.
Mnoho se tím ztratilo, co by nyní, v roce jubilejním, mu-
silo pputati zájem veejnosti: Dodatkem k lánku »Deset
let eského kvartetta«, uveejnnému ped nedávnem
v »Daliboru«, podáváme tuto aspo nkteré detaily z prv-
ních poátk, jež se nehodily pisateli do rámce vážné úvahy,
uvádjíce je v témž poádku, v nmž denník svrchu zmínný
má je poznamenány na svých stránkách.

— Dne 22. prosince 1892 bylo pozváno »eské kvar-

tetto« ke knížeti Turn-Taxisovi do Louené. První krok do
kruh aristokratických pirozen psobil lenm trochu roz-

pak. Než pikroeno k pednesu kvartetta >Z mého ži-

vota,* bylo jiti našim umlcm kolem knížecích hostitel a
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pedstaviti se paní domu. Nejprve pedstoupil violoncellista

a s elegantní úklonou pravil:

»Mé jméno je Berger.*
Hned potom vystoupil Suk a zajíkaje se, opakoval

práv slyšená slova

:

»Mé jméno je Berger.«

»Jsou snad páni bratí ?« ptá se knžna.
Choulostivé situaci uinil konec duchapítomný Berger

:

»Pardon, Jasnosti, mj kollega se jmenuje Josef Suk.«

— Po prvních úspších vídeských byla matiinée u kní-

žete Schwarcenberga. Celá šlechta v lesku byla pítomna —
dámy v nádherných úborech osázených záivými skvosty,

páni ve fracích. V pestávce Hoffmann s houslemi v ruce
slídil ve vedlejším sále po stole, na nmž uchystány byly
píbory k dejeneuru. Tu pistoupí k nmu obstárlý pán,
odný v erný kabát a ptá se:

»Pan Hoffmann si peje ?«

»Vdí, já mám hlad a rád bych tu tak nco zobnul,
lovk na tch šlechtických hostinách beztoho musí jít

s prázdným žaludkem dom.«
»Zde jsou zákusky — vezmte dle. libosti.«

Po skoneném koncertu bylo teprve »eské kvartetto«

pedstaveno spolenosti. Uinil tak sám kníže Schwarzen-
berg, v nmž Hoffmann k svému zdšení poznal štdrého
pána, kterého proto, že dle etiketních zvyklostí šlechty jako
hostitel nebyl odn ve fraku, pokládal za njakého zí-
zence . . . Rozumí se, že kníže po celý veer staral se sám,
aby naše kvartetto u nho poznalo, že ne samou hudbou
je lovk živ, nýbrž též pokrmem, který vychází z rukou
lidských. Nedbal byl píhodou tou tak zaražen, že zapomnl
vbec pi odchodu knžn se poroueti. Upozornn byv na
svoje opomenutí, vrátil se, vstril hlavu do dveí a »napravil«

je slovy:

»Kys ty hand, knée frau.«

— V Karlovci (v Chorvatsku) mezi koncertem dne
18. ledna 1894 vypovdla elektina službu. Svtla shasla ve
finálu Dvoákova kvartetta z Es-dur. Naši umlci osvdili
vzácnou duchapítomnost, která ovšem nebyla by možná bez
dkladné znalosti vci : dohráli skladbu po tm za jásotu ce-

lého obecenstva. Den na to byl koncert v Záheb. Po kon-
certu vyjeli kvartettisté vozem, aby poznali zajímavou cestu

pes Kras do sv. Petra, odkud hodlali vlakem dostati se do
Terstu, kde byl ustanoven koncert na píští veer. Jak se

nkdy stává, dojeli na nádraží v okamžiku, kdy lokomotiva
uvádla již vlak v pohyb. Hoffman, Nedbal i Wihan spchali
do kanceláe pednosty stanice. Byli ochotni i zvláštní vlak

si zaplatiti, aby mohli vyhovti terstskému závazku. Ale
všechno úsilí bylo marno. Spojení nebylo dosaženo a koncert
musil telegraficky býti odeknut a peložen na píští den.
Smutn vraceli se všichni ti z perronu. Tu naskytlo se jim
komické divadlo. Maje v obou rukou noty, o nž peovati
bylo jeho povinností, spchal k vlaku s vtším ješt opo-
ždním Suk. Byl v hrozném stavu. Když vystupoval se svou
pítží z vozu, zakopl a padl do narovnané pkn hromádky
bílého bláta na kraji silnice. V hotelu musil potom sušiti

celý den svou garderobu, než mohl dáti si oloupat tuto ne-
pedvídanou slupku. Na deskách notových sešit svých má
»eské kvartetto« dnes ješt zachovány zbytky svatopetr-

ského bláta.

— V Místku, kde dáván koncert 24. února 1894, nebylo
v produkní síni nijakého pokojíku, proež na podiu po-
stavena byla plenta, za níž umlci mli laditi a upraviti toi-

lettu. Ní zavadním se mezi pausou španlská stna s ra-

chotem svalila na podium k velikému gaudiu shromáždného
posluchastva.

— Ve Vídni prodlévalo kvartetto asto ve spolenosti
Brahmsov v hostinci »U erveného ježka«. Dne 15. ledna 1895,
kdy hráno bylo jeho kvartetto z A-moll k plné jeho spoko-
nosti, pinesl Brahms tyi veliké a tlusté havanské doutníky,
které »Ceské kvartetto« dnes ješt chová v majetku jako
relikvii. Brahms byl vbec dobrým pítelem naší hudby, ale

z ešství dlával si schváln úštpky s úmyslem hodn
umlce podrážditi, což se mu však nikdy nepodailo. Jme-
novit ne, když volal na sklepníky: »Die Bóhmen sind da,

Kellner ! Czechische Speiskarte, Dalken, Kolatschen, Livanzen,
Powideln, Žernoseker, Melniker, »Hus« am Scheiterhaufen
gebacken, her doch damit!« Dne 14. bezna bylo ve Vídni

hráno Sukovo klavírní kvartetto. Brahmsovi se velice líbilo;

sám pišel skladateli do kabinetu gratulovat. Suk proto
usmyslil si vnovati mu toto dílo. Pkn vázaný opis parti-

tury nesl do jeho bytu a ješt ped dvemi opakoval si, že
požádá za pijetí dedikace slovy : »Wollen, hochzuverehrender
Meister, die Widmung dieses Werkes als einen kleinen Be-
weis meiner grossen Verehrung anzunehmen.* V pokoji se
mu to njak popletlo, že poslední slova vyhrkla z nho takto

:

»als einen grossen Beweis meiner kleinen Verehrung.*
Brahms pijal nabízenou knihu a s úsmvem pravil: »Sehr
schón gesagt, Herr Suk.«

Z redakce. S vydáním tohoto ísla posekáno bylo

do dne 30. záí, abychom mohli pinésti referát o zahajo-

vacím pedstavení nového divadla plzeského z péra našeho

zvláštního zpravodaje.

(Zasláno.)

Dárcm na pomník Zdeka Fibicha.

Upozornn byv v poslední schzi hudebního odboru

»Umlecké Besedy« na stilistický omyl svého posledního

zaslána ve vci Fibichov, oznamuji, že peníze redakci

»Dalibora« došlé odevzdal jsem hudebnímu odboru
»Umlecké Besedy* a nikoli »Umlecké Besed*, jak nedo-

patením bylo uvedeno.

Mojmír Urbánek,

hud. nakladatel.

dnešním íslem poíná 4. tvrtletí
lilsora".3jiu>«8iiBBjfSL»a-asj--s <£.s&3<aisifii!s; Snazne Ony pp«

odbratele, kteí dosud obnos
uplynulá tvrtletí nevyrovnali, aby
tak do vydání píštího ísla uinili,
jinak bude jim dodávání zastaveno.

Administrace „Dalibora".
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J. SRB-DEBRNOV:

O pozaunáích.

V dobách starších pstována hudba a zpv hlavn

v chrámech, kde sloužila ke zvelebení obad nábo-

ženských, tudíž k úelm církevním. Teprve po delší

dob poala se pstovati také hudba svtská, a osoby,

které se jí zanášely, nazývány v Cechách pozaunái,

trubai nebo pištci, vbec muzikái.

Z doby krále Karla IV. pipomínají se pištci Svach,

píjmením »Zlatá ruka«, a bratr jeho Marzík, kteí se

tšili pízni králov, jenž je také osvobodil ode všech

daní a poplatkv zemských i mstských, zvlášt pak

od bern obecné, kdykoliv by v zemi byla vybírána.

List osvobozující dán 4. prosince 1352, když si byli

pištci ti koupili dm s lánem rolí. Z té doby pipo-

mínají se též trubai Jan a Velek, jimž Karel IV. osvd-

il píze svou listem daným dne 3. íjna 1360 za

mnohé a bedlivé jejich služby, jež líbeznými zvuky

trub svých každého dne prokazovali.

Dáno jim 20 kop grošv Pražských a sice polo-

vici na sv. Havla a zbytek o sv. Jií každého roku

z ungeltu vína.

Mimo tyto osoby byl pi dvoe Karlov truba

Bernhard, jemuž císa majestátem ze dne 20. kvtna

1351 udlil 151 korc polí ve Plotišti u Hradce Krá-

lové za jeho vždy vrné služby.

Dále byli v Praze truba Mikoláš r. 1419, 1. 1471

truba eený Ursák, jenž zapsati si dal dm v Praze

vedle trubae Petra.

L. 1517 den po sv. Prokopu sešli se lidé zbrojní

pod most kamenný, udlali zde veliký ohe, pravíce,

že pálí mistra Jana Husa, pi tom trubai troubili s vže

a jiní stíleli s mostu i od mlýn ze srubnic a tarasnic.

L. 1550 najati byli v Praze Jan Polívka a Matj

za trubae na vž s téhodným platem 24 grošv.

Od tch dob byli stále pozaunái i trubai v Praze

a 1. 1589 povoláni jsou ke svatebnímu veselí pana

Petra Voka z Rožmberka s Kateinou z Ludanic, jež

konalo se slavným zpsobem na zámku Bechyském.

K veselí tomu pozvána byla též hudba židovská z Prahy,

která velmi lib k tanci hrála.

Dosud ídili se Pr. žští pozaunái jen pravidly dle

zvyku, ale 1. 1585 vydána jim od pánv Staromst-

ských instrukce, dle níž se spravovati mli. Pozaunáv
bylo pt a jejich povinností bylo v nedli a ve svátky

po celý rok v obyejném míst dvoru radního pobožné

skladby asu pimené a krom pátku ode dne vzkí-

šení Pán až do sv. Michala dvakráte denn, totiž ráno

o hodin 14. a asu odpoledního o hodin 22. — od

sv. Michala až do veliké noci jednou denn a sice

v poledne na instrumenty své ku poctivosti J. M. C,
pana purkmistra, pánv i všech obyvatelv troubiti.

První z pozaunáv starati se ml o tovaryše k po-

volání svému zpsobilé a v umní vycviené
; když

pak by nkterý ku své povinnosti se nedostavil, ml
pokutou ustanovenou býti trestán a když by se to opa-

kovalo, ze služby ml býti propuštn.

Bez povolení purkmistra nesmli se pozaunái pes
pole žádnému propjovati a když jich chtl nkdo
v mst potebovati pi poctivých satcích, mohli pak,

vykonavše svou povinnost na radnici, k tomu se pro-

pjiti, ale v jiných domech a ulicích nemli té svo-

body požívati, ani v domech šenkovních troubiti a

pískati.

Za práci svou obdržel každý pozauná týhodn
12 groš z úadu solného.

Najati byli pozaunái na výpov tvrtletní ; když

vznikl mor, nebo když nalehla vojna turecká, nesmli

troubiti.

Pozaunái, trubai, muzikái vbec a hlásní obý-

vali na vži, pi emž došlo asto k hádkám, rozepím,

ba i k pranicím.

L. 1613 prali se Pražští pozaunái Jan Bydžovský

a Jan Pražák.

L. 1612 pipomínají se trubai, kteí pi slavno-

stech Božího Tla na trouby provozovali hymnus.*)

Hudba, již v 16. vku pozaunái provozovali, byla

rázu zbožného, nebo hrávali pouze motetta pobožná.

Mír westfalský oslavován velikou hostinou v mstech

Pražských, pi níž hrálo šest hudc ; nebyly tudíž ka-

pely ty píliš etné.

Pozaunái byli nejen ve Starém Mst Pražském,

nýbrž i na Novém Mst i na Malé Stran ; smli hráti

pouze ve svém mst a nikde jinde.

*) Para. arch. VIII. str. 548, J. Emler.
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Vedle hudby mstské, jíž na svj groš vydržovala

obec, byla ješt hudba šumaská a cechovní.

Kde který hudebník vydlával umním, nebýval

nikde vážen. Hrávalo se na vinicích v okolí Pražském,

po hospodách, po ulicích i po domech
;
jeden hrával

na kobzu, druhý pískal na píšfalu, tetí tloukl na buben.

Že osoby toho druhu tropily asté nepístojnosti,

vydáno od úadu mstského naízení, což je hudc,

pištc, bubeník a jiných kejda a tch všech, kteí

musici nejsou, tm zapovídá se netoliko dne nedlního,

ale i ve všední dny, aby po domech se netoulali a

tím zpsobem svých živností v mstech Pražských ne-

provozovali pod trestem. Zakazování to však mnoho

nepomohlo a muziky bývalo vždy hojn.

(Píšt ostatek.)

CAMILLE BELLAIGUE:

Realism a idealism v hudb,

in.

Hudba je idealistní smyslem, na který se obrací.

Jak jsme práv spatili, má ucho svoje rozkoše, ale

ty nejsou ani ze všech nejmaterialnjší ani výlun
fysické povahy. Nehledíc k ichu, chuti a hmatu, tmto

tem smyslm, pro nž není nijakého umní, nelze

popíti, že ve form a v barvách víc smyslnosti

a smyslové rozkoše je možno než v tónech, víc

v oboru viditelnosti než slyšitelnosti. Malíství a skulp-

tura mají svoje zavená musea, ne tak hudba. Bez

vysvtlujícího slova aneb gesta není nemorální hudby

a i slovy samými je-li hudba vysvtlována, zjevuje se

hudba istou u porovnání s malístvím. Sluch podržel

jakousi vznešenou hodnost jako orgán, který pejímá

e a tudíž i myšlenku a nejedna významná událost

potvrzuje tuto povznešeno t. V hoícím kei mluvil

Pán k Mojžíšovi, aniž se mu okázal. Ne svýma ušima,

ale oima, které snadnji uvedeny jsou v pokušení

a snadnji uvalí na cebe vinu, uzavel Job smlouvu

a Ježíš nepravil k okolostojícím : » Blažen je, kdo se na

mne podívá«, nýbrž: »Blaženi jsou, kdož slyší slovo

Boží!« » Blaženi jsou, kteí nevidí a pece ví.« On
nazýval sebe Slovem a slovo obrací se na ucho.

Na nejušlechtilejší smysl náš obrací se tedy hudba

a jen na nho sama. Sluch jedná pi pozorování

hudebního díla samostatnji a dostauje také více sám

sob, než oko pi vjímání díla malíského, skulpturního

nebo architektonického. Af je to domnnkou, nebo

skuteností, hmat zajímá se povýten pro vnjšek,

pro samu látku plastických forem. íkáme s oblibou

o vcech nebo osobách, které nám podává malíství,

že jsou k nahmátnutí. Dotýkáme se také v ktku mra-

morových sloup Parthenonu nebo Propylaejí a hladíme

je, abychom užili dvojnásob jich krásu, a víme, že

starý Michel Angelo ohmatával rád s tesoucíma se

rukama torso Vatikánu. Známý zákaz v museích, že

není dovoleno vcí se dotýkati, nemá jiného úele,

le, aby se pedešlo jak instinktivnímu tak nediskret-

nímu pání po tomto zvýšení záliby. Ale v hudb je

dojem jen v jednom smyslu možným
;

jsouc nevidi-

telna, neohmatatelna, mže pojímána býti jedin sluchem,

což na její prospch oproti umnám jiným konstatuje

minimum nebo minus smyslnosti.

A i od této jediné zpsobilosti ke vjemm mže
hudba za okolností se osvoboditi. Hudba mže vésti

nmý život, neodvislý od smyslu, jemuž je pidlena.

Nejvtší z mistr hudby byl hluch a v tomto stavu

hluchoty tvoil nejkrásnjší díla mistrovská. Jako mohl

hluchý komponovati symfonie, není také hluchý, jenž

je dovede isti, dalek možnosti je pojímati a zažívati.

Ztráta sluchu ovšem zmenšuje hudební vnímavost ve

znané míe, ale nezniuje ji naprosto. Naproti tomu

stží lze si pedstaviti slepého malíe, sochae nebo

architekta, ani není možno mysliti si, že by slepec

mohl míti njaké porozumní pro obraz, sochu i
budovu, nebo njaký požitek z nich. Ztratím-li dnes

zrak, co pomohou mn všechny popisy a všechna

rozebírání mistrovských dl, která neexistovala ješt

ped mým oslepnutím? Znal bych snad sujet, ale to

je vskutku málo a jak se v pravdivé každodenní frasi

íkává: » Nemohl bych si uiniti o tom nijakou ped-
stavu. « Naproti tomu zcela opán zjevuje se mi
pouhou lekturou každého dne » pedstava « hudebního

díla, které jsem nikdy neslyšel a slyšeti nebudu. Kdežto

malí, socha nic nemohou tvoiti bez barev, bez hlíny,

bez svtla, mže hudebník i tónu postrádati. V úplném

klidu staí mu péro a list papíru, které nad to neiní

ani z daleka materii jeho díla. Jsouc jen napsáno,

existuje dílo již aneb alespo zapoalo existovati, aniž

bylo mu páno zavznti. Abstrahujíc zcela od sluchu,

aniž njakým zpsobem žádá tento smysl, žije dílo

pece svým tvrcem, jakož i pro nás, jeho ddice.

Potebuje-li tedy v malíství, sochaství nebo archi-

tektue idea smyslu, na který tato umní iní nárok,

a má-li hudba nejsnažší možnost abstrahovati od

smyslu jí pikázaného, není to novým dkazem, že

idealism v hudb i v tomto bodu stojí výše?

Sama ze sebe, jakož i smyslem, na který se obrací,

je hudba idealistní a práv tak je jí i svou mathema-

tickou a metafysickou povahou. Leibnitz takto defi-

noval hudbu : » Exercitium arithmeticae occultum ne-

scientis se numerare animi«. Tento nevdomý a tajplný

pohyb vždy tušili naši nejvtší uenci od Pythagory
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až k Alembertovi a teprve Helmholtz v našich dnech

vnikl v toto tajemství a odhrnul s nho závoj.

Melodie, harmonie, rythmus, všechno to je v hudb
íslo a íselný pomr. Je hudba úpln ovládána zákony

mathematiky a tyto zákony znamenají absolutn ideální

vládu, kterou pochopuje pouze rozum ve své abstraktní

istot. Se stanoviska metafysického je hudba idealistní,

ponvadž existuje daleko více v ase než v prostoru,

a z tchto dvou pojm zdá se mi pojem asu mén
materialným a odtud ideálnjším. Zjevn je hudba

s prostorem v mén blízkých, mén pozoruhodných

vztazích, než plastické umny. Nota je »vysoká« nebo

»hluboká« jen v notovém systému a jen dle pod-

mínek dorozumní se, které rovnají se vzájemnému

úinku ei a písma. Ve skutenosti je hudba odvislou

od prostoru jen vibracemi vzduchu, které ostatn jsou

mnohem mén materiálnými než pevná, uchopitelná

hmota jiných umn. Ale as to je, eho hudba pote-

buje ;
exi:tuje ona v ase a asem a pro ni jedin

rozdlení asu je živlem jejího bytí, její krásy. as
je pro hudbu do jisté míry látkou taktu a rythmu.

Je pojítkem melodie, pojítkem, které bez nho každému

tónu by chyblo. A jak jistý hudební psycholog se

vyjaduje: » Rychlost je jen nepímo funkcí prostoru,

pímo je funkcí asu«.*)

Snad také není nemožno v pojmu »as« cos

istji duševního a dle toho i ideálnjšího spatovati

nebo pi nejmenším tušiti, než v pojmu prostoru.

Namítne se snad proti nám, že za pojem » prostor

«

zavázáni jsme práv tak smyslnému pojímání pedmt
výmry, jako dospíváme k pojmu »as« rovnž smysl-

ným pojímáním úkaz trvání. Po píjemných a truch-

livých dojmech, po svých radostech a více ješt po

svých útrapách ítá lovk roky, dny a hodiny. Dle

toho byl by tedy v obou tchto pojmech, v obou

tchto kategoriích rozumní stejný podíl vnímání. . .

Snad ti, kteí tak tvrdí, ne zcela jsou v neprávu, ale

pece máme i my trochu pravdy. Ale pes všechno

a vždy myslím, že as daleko více než prostor se

vzdaluje od skutena. » Nejen že rozum pokládá as

za nco nematerialného, nýbrž, když naše obrazo-

tvornost sc pokouší uiniti si o nm njakou pedstavu,

mže se nám zjevovati jen jako linie t. j. jako nco,

co má pokud možno nejmenší podobnost s rozsáhlostí,

co má tedy jedinou dimensi, jak o tomto thematu

napsal významný estheíik. Všechno tlesné samo má
nutn vztah k prostoru, ale ani myšlénka ani cit

nemají s ním nic spoleného. Existence tla není

možná mimo prostor, ne tak existence myšlénky a dle

*) L. Daurias, Hudební emanace. (Revue Philoso-

phique 1886.)

toho, aspo v jistém ohledu mohli bychom pokládati

prostor za oblasf materie, as za oblas ducha. V každém

pípad vyvinuje hudba jak v prostoru tak v ase víc

duševních sil, než jiné umny. Ježto neiní nárok na

njaký rozsah, nemají tóny trvalosti plastických forem.

»Ježto totiž tóny, ne jako stavby, sochy, malby, nemají

pro sebe trvalého objektivního bytí, nýbrž po zbžném
zavznní zase mizí, vyžaduje umlecké dílo hudební,

již pro tuto pouze chvilkovou existenci stále se opa-

kující reprodukce«.*) Za tiché noci, na skále Akropo-

lidy, práv jako na behu Paesta a v zavených

galeriích Louvr nebo Vatikánu, žijí nesmrtelné výtvary

z mramoru tajplný život beze svdk — ale žijí ho.

Když však dozní poslední akkord, vrací se nejkrásnjší

symfonie v nic. Neexistuje již nebo má jen virtuální,

skryté bytí, jež mže opt býti k životu probuzeno,

okamžit však spí. Tedy i v trvání, které pes všechno

má hudba v moci, zachovává si ona zbžný, prchavý

charakter, mén materialný než jiné umny, mén
pozorovatelný, anebo pece mén trvale pozorovatelný.

IV.

Jiný — snad nejzvláštnjší — živel idealismu

v hudb jest i eí uznaná jsoucnost toho, co nazý-

váme hudební ideou. Hudba je tvrkyní ideí, které

jen jí jsou vlastní, aneb spíše, které hudbu práv
a jen ji samu vysvtlují. Idee, které výlun utvoeny

jsou z melodií, akkord a rythm. Idee nejidealnjšího

druhu, které známe, nebof jsou, pokud to vbec
možno, osamoceny, abstrahujíce do jisté míry od

všeho, co není hudbou, t. j. co jí je cizo. Tento

zvláštní druh idealismu jest práv jen hudb vla:tním,

nejvýš v architektue mohlo by se ovšem v míe
obmezené v tomto zjevu nco podobného odhaliti.

Idea, která ve stavebním slohu je provedena, blíží se

v tomto ohledu muzikální idei, linie z kamene nebo

mramoru mže být srovnána se znjící linií. Chrám,

dóm, palác jest ve svém druhu jako symfonie vývo-

jem idee ; ideou touto bude dle okolností pípadu

sloup, kupole nebo kulatý a zašpiatný oblouk. Ale

ihned spatíme tu pednost hudby, vidíme, jak nad

ideami Bramanta nebo architekta Michaela Angela trium-

fují idee takového Beethovena rozmanitostí a prove-

dením jich do nejmenšího detailu, a zcela zvlášt

vyjadující se v ní láskou k lidstvu, pohybem a životem.

Naproti tomu obsahují díla architektury, prost ve

skuteném svém urení, ba i ve svém jmén i palác,

kostel, divadlo, nco konkrétního, praktického, ím
porušen je již ryzí idealism.

V malíství a skulptue jde tato porucha i hloub.

Není nijakých skulpturálních nebo malebných ideí

*) Hegelova Esthetika.
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v témž smyslu, v jakém mluvíme o hudební idei.

Nejkrásnjší a nejušlechtilejší hudba je ta, které íkáme

absolutní; naproti tomu neexistuje pojem absolutního

malíství nebo sochaství. Obraz lovka nebo zvíete,

krajina, historická událost, výjev z denního života,

každé dílo plastiky pedstavuje nco nebo nkoho

a nemže repraesentovati nic abstraktního. »Máto být

Bh, stl nebo nádoba? « ptá se socha, hudebník,

myslím absolutní hudebník nemusí se po niem po-

dobném ptáti. Nepídí se po žádném sujetu, i volí-li

sujet, pak je ist muzikální, íká-li : »Chci napsati

fugu, koncert nebo symfonii «. Kdežto obraz Rafaelv

okazuje nám ženu s díttem na rukou, kdežto vlys

Parthenonu rozvíjí ped našima zraky posvátný prvod,

sujet prvního dílu symfonie z C-dur skládá se z tón

g> S> g> es a z meho více. V malíství a skulptue

jsou znázorovány idey a znázornní samozeteln

spatitelno, v hudb jsou mysteriosní a tžce pozna-

telny. Smí se proto íci, že hudba nemá nijakého obsahu,

že nic nevyjaduje, že, ponvadž je signaturou své

vlastní bytosti, která se nikdy nesvuje, nikdy nevy-

sbvuje, hudba nemá nijakých vztah k našim pocitm?

Ne, jist ne. Hudba není touto egoistkou, není ne-

plodnou a nestaví se k nám jako cizinka. Ani není

chudá myšlénkami ani vášní, a hudební idee takového

Beethovena, a teba to bylo jen ono g, g, g, es ze

symfonie z C-moll, jsou více než pouhé arabesky

tónové. Co jsou a co vyjadují tyto idee, a pro ne-

mohou, jako idee obrazu, soch, dramatu nebo komedie

slovem být vysvtleny? Z jednoduché píiny, že práv

zvláštním zpsobem muzikální idey jest, že je muzi-

kální, jinými slovy, tóny a síbvy nevysvtlitelná. A ve

kterém jiném umní, ve kterém mistrovském díle

umleckém, af je to obraz, budova nebo socha, staí

slova, aby vysvtlila dokonalou, vyšší jich ideu? Kdyby

to mohla vyjáditi slova, co praví na p. Joconda, Venus

de Milo, Parthenon, byly by Parthenon, Venus de

Milo a Joconda zbytenými a neexistovaly by. Co

však nám tóny praví, co nám jedin mohou íci, je

mnohem vtší, mnohem tajuplnjší, než co mají nám

co povdti formy a barvy, a ponvadž muzikální idee

jsou nejzvláštnjší ze všech, proto jsou nejmén zpso-

bilé k srovnávání se slovní eí a nejmén touto dosaži-

telný. Stežme se však z toho uzavírati, že idee jsou

nejasný. Není naopak jiných, které by byly obsažnjší,

nebo lépe eeno, všeobecnjší, a více ješt, které by

»sílu abstrakce a skryté schopnosti ducha lidského ve

vydatnjší míe potvrzovaly «.*) Naopak není lepšího

pedstavitele poádku, logiky, propossí a ísla, a pak,

zbavíme-li slovo idea jeho duševního, vdeckého smyslu

a dáme-li mu za to vášnivjší, citlivjší význam, panství

hudebních ideí ped našima oima dosáhne nezmr-

ného rozšíení. Ony vyjadují celou naši duši, ba jak

se zdá, jsou samy naší duší, a tato nová forma idea-

lismu — idealism v hudb jako pedmt — je do

jisté míry stediskem a zrnem naší studie.

V.

Ba, spíše jsou to bytosti, než vci, které hudba

má pedstavovati, nebo vlastn bytost samu, bytost

o sob.

Tém všichni filosofové uznali a velebili moc a

metafysickou krásu hudebního umní. » Hudba, « praví

Schopenhauer, » okazuje hned svou moc a vyšší zp-
sobilost, když nyní nad pocity slovy vyjádenými a

nad djem operou pedstavovaným nejhlubší, poslední

nejtajnjší vysvtlení podává, vlastní a pravou bytost

její vyslovuje a uí nás znáti nejhlubší duši pochod
a událostí. « Ve svém díle o bohatýrech veliký idealista

Carlyle jako metafysik takto definuje hudební myšlénku

:

» Hudební myšlénka je výrokem ducha, který vnikl do

vnitra vci, nejvniternjší tajemství její pojal, melodii

totiž, která v ní je ukryta. Harmonii vnitní souvislosti,

která je duší její, ze které se skládá a ke svému bytí

ve svt je oprávnna. Všechny vnitní vci, mžeme
íci, jsou melodické, vyjadují se pirozen ve zpvu.

Hluboký je význam zpvu. Kdo mže v logických

slovech úinek, který hudba na nás vykonává, vysvt-

liti? Je to zpsob neartikulované, nevyzkoumatelné ei,

která nás vede na pokraj nekonena a na nkolik oka-

mžik dává nám do nho nahlédnouti.«

Mže z této vniternosti hudby býti souzeno, že

neexistuje pro ni vnjší svt? Ne, jist ne, neb ani

vci, ani skutenosti nejsou jí odaty a pro ni lho-

stejný. Praví-li se o Meyerbeerovi, že byl velkým pv-

cem djin, znamená to, že veliké události, veliké epochy

nalezly v mistru »Hugenot« a »Proroka« interpreta,

jenž byl hoden jich významu. Nejbezvýznamnjší dj,

nejnepatrnjší náhoda, každá jednotlivost denních pí-

hod, jedním slovem eeno, zvyk, celý postup života,

všechno mže hudb poskytnouti látky ke spracování.

Až k stolicím a fauteuilm, s nimiž se chlubil Auber,

že je pohne ke zpvu. Nejvtší díla mistrovská, jsou

vniterné povahy, ale jsou i lehká, af nedím frivolní

díla mistrovská, vnjšího povrchního života, ale pece

jen života, jako » Sevillský lazebník« a »Tajné manžel-

ství* (od Cimarosy). A i na jiných má tu a tam tento

vnjší život svj podíl, jako v »Donu Juanu « a ješt

více (vzpomeme jen podivuhodného finále) ve »Figaru«.

•) J.
Cambarieu, O vztahu hudby a básnictví.
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Nové hudebniny a knihy.

6 Praeludií a fug pro varhany J. S. Bacha, jež pro

klavír dvourun spracoval Eugen Albert. (Forberg,

Lipsko. Po 1-50-2 M.)

Naskytnou se ovšem pochyby, pro vlastn zpracovávat

pro klavír Bachovy varhanní skladby, tak urit pec ve slohu

pvodního svého nástroje stylisované, když máme tolik a tak

skvostných klavírních originál.

Vždyf, pohroužíme-li se jen ponkud v Bachovo dílo

klavírní, nalezneme v nm vysloveno vše: všechny city,

jichž lidské srdce kdy bylo schopno, všechny nálady, jimiž

lidská duše se kdy zachvívala. Projdme jen praeludia obou

díl temperovaného klavíru — tedy skladby, kde pouta formy

sílu výrazu nejmén vázala — : nenalezneme-li zde vedle

mystického snní prvého praeludia velkolepou, šumnou
skvlost onoho z C-moll, vedle vroucí, melancholické lyriky

praeludia z Es-moll sladkou, klidnou lahodu onoho z As,

vedle jasných, zpvných idyll z E-dur i Fis-dur táhlou

elegii z F-moll i hlubokou, zbožnou velebu praeludia

z B-moll ; nehlaholí ve praeludiu z D-dur dílu druhého lesní

rohy a polnice vítz, nezpívá-li ono z G-moll o tragice

velikého hrdiny pemoženého, nevzdychá-li ono z F-moll

hlubokou, ztlumenou bolestí, co zatím ono z G-dur ve zvo-

nivém smíchu se pní?

A projdme adu tch tyiceti osmi fug, tak umlých
v jich práci: kolik rzných svt oteve se nám zde, kolik

nálad i zde vstíc nám zahoí ohnivou, jásotnou ervení,

kolik ze skladeb tch zaujme nás mdlým leskem perleti,

tkavým svtlem bludiek, ztlumeným, zbožným šerem ka-

tedrál s bohat malovanými okny, hravou grácií dob pudro-

vaných paruk a krajkových manchet!

Vše nalezneme v Bachov klavírním díle. A pec dává

dnes kde který virtuos pednost z druhé ruky upravené

skladb varhanní ped klavírním originálem.

Dává pednost jedné stránce Bachova ducha, jak jeví

se ve varhanních skladbách, vážný, majestátní, mohutný a vzne-

šený až k tragice i zas velký k sláv nebes, ped tím

mnohostranným, svty zahrnujícím Bachem klavíru.

Vadí mu v dnešních koncertních síních omezenost

Bachovy klavírní vty. — Mistr vyjaduje zde nco, k eho
vyjádení bylo by rozpoutati se boui celého moderního

orchestru
; nco, co zpívat by dovedla jedin dlouhá, sladká

kantiléna houslí (praeludium z E-moll teba) ; nco co jen

harfa a zpvný, zádumivý tón anglického rohu a hoboje

dovedly by vyjádit (praeludium z Es-moll). A vyjaduje

vše to týmž prostým, co nejskromnjším stylem starého,

krátkozvukého klavichordu. Ten má vystaiti pro ty gradace

nesmírné výše, do jaké vztyují se z pravidla vrcholy jeho

klavírních dl. Ani moderní veliký klavír na to vše v koncertní

rozlehlé síni nestaí.

Bylo by pedpokládati tu jisté napjetí fantasie, její

vydatnou souinnost u posluchae, mlo-li by dojít také dílo

zde plného pochopení. Ale virtuos nerad s obecenstvem

smlouvá, nerad od nho eho žádá; radji pichází sám
vstíc. Radji obtuje z Bacha vše ostatní, by podal z nho,
co podati mu možno bez jakékoliv pretense do posluchae

a co možno pizpsobit pomrm našich koncertních síní

bez výtky nedostatené piety k autoru. Netroufá si zpracovat,

pestylisovat klavírn klavírní originál; ale neváhá omezit i

se na jednostrannou majestátní vážnost a klidnou velkolepost
|

skladeb varhanních, které moderním požadavkm zvuku

a nástroje pizpsobuje.

Máme virtuosních úprav Bachových varhanních skladeb

již pknou adu. Liszt, od nhož kde jaký popud vyšel,

i zde naznail pole, kde i zárove jak na.nm teba pracovat.

Njakými prohloubenými, opravdu ve smyslu nástroje pe-
stylisovanými úpravami jeho Bachovské skladby varhanní,

jak vyšly namnoze u Peterse, nejsou. Jasné a plastické podání

transkripcí tch zpsobí as tomu, kdo je i technicky zmže,
leckteré trpké rozpaky.

Jiný mistr, smrodatný pro moderní klavírní techniku,

Karel Tausig, šel na dráze, již Liszt nedošel, snad

trochu daleko. Upravil známou toccatu a fugu z D-moll.

Nešlo mu o to, penést jen skladbu úinn ve klavírní sloh

:

všechny effekty, jimiž veliký varhanní stroj vládne, všechny

ty rzné souzvuky jeho smíšených rejstík, jeho oktáv

vrchních i spodních, jeho mixtur, všechny ty boue, jimiž

víí passáže hrané ve hlubokých, hutn registrovaných polo-

hách, všechny ty oste syící, jiskivé vodopády tón, ítící

se na vás s poloh vysokých, celé to složité bohatství nád-

herné registrace chtl vystihnout klavírem. A nemyslím, že

by se mu to bylo podailo skrovnou mrou. Tak duchapln,

jak on na klavíru, a :ak skvle nedovede tak hned který

varhaník toccatu z D-moll rejstíkovat na nejlepším stroji

varhanním

!

Eugen d'A 1 b e r t v tchto svých transkripcích i n-
kterých pedchozích šel as stední cestou mezi Tausigem

a Lisztem. Umlec, jehož nejvtší pedností je naprosto

ryzí a co nejjemnjší cit pro sloh, nevstoupil nikde tou

mrou do popedí, že bychom cítili osobnost jeho vedle

prvotního autora; veliký virtuos, pamatující, že sám má být

as pedevším úprav svých hráem, nezapomnl nikde na

podmínky možnosti a psobivosti provedení. Dílo jeho ne-

vzbudí jist nejmenšího odporu ni u nejpísnjších strážc

Bachovy velikosti. A bude vdn pijato tou adou kla-

vírních umlc, kteí již tisíckráte pehravše Tausigovu

Toccatu z D, nemají chuti a netroufají si ji uvést v poad
po tisící a prvé.

Albert registruje na klavíru též. Ale neiní tak

duchapln vypoítavými zdvojeními i transposicemi do rz-

ných, hned nejnižších i nejvyšších oktáv. Prosté dynamické

znaménko mu zhusta staí. Velice šetrn ho užívá, pravda.

(Poznámkou pipomíná, že nechce svésti mnoha znaménky

k pejemnlé, kokettní reprodukci.) Ale každé to p, to /,

to crescendo jeho i diminuendo má svoji váhu. Dovedeme-li

je vystihnout, vystihneme neklamn plastiku celku. O tu šlo

Albertovi pedevším. Teprve kde znaménka nestaí, na-

pomáhá jí jinak. Pak teprve pímo jaksi registruje : sesiluje

oktávami, zdvojí tu a tam dokonce njaký akkord. Tak

ponenáhlu uvádí své effekty, že ani nepozorujete, že v ori-

ginálu prostá vta hmí najednou v pti oktávách klavia-

tury osmihlasými souzvuky. Liszt sesiloval, stupoval z pravidla

též; inil tak vždy plnými oktávami. Albert obrací se ra-

dji k oktávám slepým
;
ty jsou i daleko pohyblivjší, snáze

se hrají úplným legatem i daleko menší mrou ruku unaví.

I jinak sympatické bude zpracování Albertovo normálním

hrám, ponvadž nepoítá s nijak mimoádným rozptím

ruky: jen výminen setkáme se tu a tam s nkolika deci-

mami. Technické požadavky originálu vbec hledl patrn

nezvyšovati, pokud toho nebylo nezbytn teba.

Výbor obsahuje praeludia a fugy z C-moll (. 1.),

z G-dur (. 2.), z A-dur (. 4.) a z F-moll (. 5.), první ti ze
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tetího svazku vydání dl varhanních
;
pak toccaty z F-dur a

dorickou z D. Volnjší pole ml Albert ovšem pi úprav
praeludií a toccat; ty zdailo se mu odít klavírním rouchem

veliké a pece zcela prosté, dstojné nádhery. Ty také

hrají se velice krásn a pomrn k velikému úinu snadn.

A kde jsou znané obtíže, jako pi obou skvlých toccatách,

tam jest práv i úin pímo velkolepý. Fugy se svými tvr-

dými varhanickými thematy vymykaly se patrn klavírnímu

zpracování ; cítíme jich nepoddajnost, cítíme, že zde veškera

znalost obou nástroj nebyla mnoho platná. Pro pianistu

jest v nich málo živosti, málo odstín, ten majestátn a

voln a široce se rozlévající jich proud jest klavíru pec jen

cizí. Také pipojení partie pedalní nebylo zde vždy rozeši-

telnou úlohou. Ale velikou linii celku, plastické lenní a

stupování zejména závrených ástí dovedl Albert pec
bu opravdu podat, i aspo zeteln naznait. — Úlohu

svoji v celku rozešil, jak vidíme, pokud byla rozešitelna,

a to ve smyslu nejistšího umní. k. Hoffmeister.

Národní divadlo.

Ve dnech 27. záí až 6. íjna vystupoval na Národním

divadle komorní pvec Fran Naval, do nedávná miláek ví-

deské dvorní opery, kterou letos na jae pro njaké neshody

opustil, aby projel se trochu svtem a nasbíral i jinde va-

víny. Na té pouti zastavil se také u nás a pedstavil se

v Massenetov »Wertheru«, Bizetov »Carmen«, Verdiho

»Violett« a Gounodov »Faustu«. Z vytených rolí nejlépe

piléhal vloze pvcov Werther, kterýž zdá se býti jeho spe-

cialitou. Fausta ohrozila ponkud hlasová indisposice, jíž

pvec zejm toho veera podléhal, kdežto zase Germont
nezcela mu svými dramatickými momenty a výbuchy šel k

duhu, v nichž jednak podání byste byli hledali pesvdivjší,
jednak prostedky hlasové mocnjší, jak uvykli jste od teno-

rist vlašských. Mezi obma póly stál don José, blíže se více

dokonalosti, klerá vás oslnila ve »Wertheru«. Fran Naval,

teba nenáležel k pveckým fenoménm, je zpvák výborný.

Pedevším zpvák, jenž umí skuten zpívat. Jeho tenor ne-

náleží k nejvtším, je vysloven lyrické povahy, ale ím
okouzluje, jest mkkost, sametová hebkost, líbezný timbre.

Nha ve zpvu i v celém podání tvoí hlavní význak umlcv.
Sladká kantiiéna, šoké portamento, to jeho nejvlastnjší

doména. Navalv tón vyznauje se istotou nasazení, okrou-

hlostí svého rozvinu. Sotto voce, zefyrov jemné a pece
zvukem šavnaté, vymáhá si obdivu. Vokalisace, pokud pvec
zpíval italsky, jevila se velice jasnou. Pednes vyniká odu-

ševnním, vroucností. Správné frasování spojuje se tu s ho-

roucím citem, provívajícím odvážený a promyšlený výraz

umlcv dechem pravého života. Hudebnost Návalová zpvu
ocenili jsme již za jeho návštvy v eském komorním spolku.

V operních jeho výkonech odrážela se tím plnji a skvleji,

ím bohužel již po léta — vyjímaje nedlouhé období Buria-

novo — musíme si pi tenoristech tužší ukládati pst v té

píin. Pohostinské hry Návalový ukázaly domácí bídu te-

norovou jen ve svtle ješt ostejším. To tak harmonických,

nhou opájejících a životností dýšících výkonech bude tím

trapnji uvykati opt na všední, nedosolenou nebo již odstálou

stravu, která se nám kredencuje.

P. S. Ve »Violett« vystoupila zárove podruhé pí.

Koldovská. Chorobnost hlasivek, jež byla tu zejmá, nedo-

voluje, abychom podrobili kritice její výkon, kterýž jinak

hereckým temperamentem pipomínal zpvainy lepší doby.

O nedostatek hlasu nelze netíštiti se nejhorlivjší snaze.

—i.

Feuilleton.

SARASATE.
Vyato z románu »Ardath* Marie Corelli-ové.

» Chtl byste, pane Alwyne, když jsme si tak

pkn pohovoili, jiti se mnou na koncert do St.-Jamesu

poslechnouti Andla Démona? Pohížíte se do vln

harmonických zvuk — to není k zahození v tom
našem hluném svt. — Myslím konen, že hudba
jest nejrozkošnjším darem, jejž nám kdy nebe dalo.<

» Pjdu kam chcete/' odvtil Alwyn, jsa šfasten,

že se mže ješt tšiti pvabné spolenosti Chalde-

anov. »Ale o jakém Andlu Démonovi mi to zde

mluvíte ?«

»0 Sarasatovi — neb o Sarah Saity-ovi, jak jej

nkteí Angliané nazývají — « pravil se smíchem Héli-

obas, oblékaje svrchník. » Španlský houslista « — tak

jej nazývají nkteí hudební kritikové, když se hledí

opovržliv tváiti, což se stává dosti asto. Tito, zrovna

tak jako nkteí domnlí proroci literární, mají svj
útulek, svj uzavený kroužek, kde jako husy stále

stejn kejhají, nejsouce vbec schopni vyšinouti se ze

své tupé obmezenosíi. Tak také jsou nkteí pošetilci,

dosti nevdomí na to, aby oteven hlásali, že roz-

vláná díla Browningova jsou stejn krásná, ne-li lepší,

než velkolepá a nepekonatelná díla Shakespearova.

«

»Ó bozi ! což nkdo mže takové steštnosti

tvrditi !«

» Zrovna tak, jako se tvrdí, že korrektní a chladná

hra Joachimova pedí Sarasatovu. Ale pojte a po-

sute sám. Neslyšel-li jste jej ješt nikdy, budete za-

jisté pekvapen. Neposloucháte pouze houslistu, nýbrž

oživené housle, na nž hraje njaký ideální, neviditelný

duch. Londýn poslouchá jej s úžasem a nemyslí na

nic jiného, než na nho. Jest hádankou, již jedin bás-

níci mohou rozluštiti. Nuže pojme, máme již as.

A1ám zakoupena dv kesla.

«

Když vešli, koncert již poínal. Orchestr hrál

Mendelsohnovu » Italskou symfonii*. Sál byl skoro pe-
plnn. Mnoho osob stálo, hotovi jsouce spíše snášeti

únavu celé odpoledne, než upustiti od poslechnutí

andaluzského Orfea, španlského Endymiona, jak jej

trefn nazval jeden náš výtený básník.

Tu pojednou boue potlesku vypukla na všech

stranách
;
potlesk orchestru mísil se s potleskem obe-

censtva. Jakási silhouetta, blížící se od pravého po-

stranního vchodu, vystupovala na podium. Byl to

lovk skrovné postavy, útlý, s ernými rozcuchanými

vlasy, ohnivých a výrazných oí. *)

Nebyl to nikdo jiný, než hrdina dne, Sarasate

sám. Sarasate e il suo Violino ! Již zde byli oba dru-

hové : mistr a nástroj.

*) Tento román byl psán roku 1S85.
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Jeden nžný, vážné a zamyšlené tváe ; druhý
jednoduchý, devný truhlík, se tymi dobe zladnými
strunami, z nichž mistr ony kouzelné zvuky vyluzuje.

Opravdu zázrak

!

Pojednou zavznl sladký a jako by z daleka zn-
jící zvuk, podobný znní zvonk, jimiž andlé na ne-

beské výšce zvoní, zavznl a zanikl, tak jasný, istý a

dojemný v ztichlém posluchastvu.

Alwyn, naslouchaje arovnému zvuku tchto prv-

ních tón, jež se ozvaly pod smycem Sarasatovým,

nemohl potlaiti povzdech, kterým si ulevil v úžasu a

nadšení. Taká istota tónu opojila jeho smysly a roze-

chvla je v týž soulad.

Pohlédl na program — koncert Beethovenv —
pam se mu vyjasnila. Ihned se rozpomenul na jisté

ádky, které krátký as ped tím byl etl a si zamiloval.

Alwyn poslouchal božskou tu hudbu s nadšením a

rozkoší ; sedl s oima polozavenýma, jeho duše, jako

lunek bez vesla úpln se pohroužila do vln lib zn-
jících zvuk.

Cítil se šastným, že mže za vedení dvou mistr
Umny, Beethovena a Sarasata, následovati jejich bu-

jarý vzlet moem harmonie s okouzlující jejich melodií.

Trhl sebou pi jistém velmi dojemném míst. Cítil,

jako by pojednou prudký vítr se zvedl a na všech

stranách stromy ohýbal. Jako divé výbuchy hrozného
uragánu táhlo cosi jeho duší. Brzy však tyto divé

akordy stále a stále utichaly, až konen zcela ustou-

pily rozkošnému souladu adagia, sladímu než veerní
zpv lásky.

Héliobas obrátil se k AIwynovi ka: >Nuže, co
myslíte o Sarasatovi?«

»Co o nm myším? Co mžeme mysliti a íci

o takovém umlci? Pipadá mi jako velkolepý východ
slunce.

«

Héliobas se usmál úsmvem, jenž ml v sob
cosi satyrického.

»Vizte tam toho pána,« pravil tichým hlasem,

oznauje posukem jakéhosi mladíka bledé, nevlídné

tváe, jenž se, jak se zdálo, nudil, nedbale v kesle
sedícího poblíže nich, » jest to hudební kritik jistého

velkého asopisu londýnského. Po celé vystoupení

Sarasatovo ani sebou nehnul a zdálo se, že se mu
nelíbil potlesk obecenstva. Do svého zápisníku napsal

jen jedinou ádku. Nejspíše si poznamenal, že španl-
ský houslista ml ped naivním obecenstvem obvyklý

úspch !

«

» Nemožno, < pravil Alwyn se smíchem a útrpn
pohlížeje na tu chladnou osobu. »Jak je to možno, že

se nemže obdivovati umlci, jenž má tak veliké zá-

sluhy, jako Sarasate. Co mže tedy jeho obdiv vzbu-

diti?«

»Nic,« opáil Héliobas s veselým zábleskem oka,

»nic, než jeho vlastní bystrozrakost. Nil admirari jest

heslem kritik. Moderní Zobásté starají se pedevším
o to, aby uinili dojem na své tenáe a aby jim uká-

zali svou osobní pevahu. Hudební prorok, jejž zde

vidíte, zaídí si již svou zprávu dosti zrun, aby dal

svým tenám na porozumnou, že by sám mohl na

housle hráti mnohem lépe, kdyby se byl o to ráil

pokusiti.* Peložil —ra—

.

Slavnostní otevení

nového mstského divadla v Plzni.

Významem veliký fakt byl oslaven dne 27. záí t. r.

v královském mst Plzni, neb munificencí obce Pzeské
vystavné nádherné divadlo bylo slavnostn odevzdáno ve-

ejnosti eské.

Nepopirateln dležitý to akt nejen pro král. Plze,

eský západ, ale i pro celé království eské.
Den ten bude zlatým písmem zapsán nejen v historii

král. msta Plzn, která ode dávna slyne již povstí »msta
divadelního*, ale i v historii eského divadelnictví.

Tiše, bez fanfár postavena a uskutenna druhá scéna

eská, po které již tak drahnou dobu bylo voláno ; kéž usku-

tení scéna tato všechna ta »pia desideria« naše.

Významem veliký fakt — zízení a zajištní druhé scény

eské byl oslaven zpsobem pln odpovídajícím významu

jeho.

Zástupci celého našeho národa pijeli, by úastni byli

tohoto svátku, jehož význam pln ocení blízká budoucnost-

Spisovatelská obec eská byla velmi etn zastoupena,

byli pítomni J. Vrchlický, A. Heyduk, J. Kvapil,

J. K a m p e r, dr. Kronbauer, A. K 1 o s e, G. P r e i s-

s o v á, F. A. Šubert, V. Hladík a j. Dále vyslala dele-

gáty "Spolenost Národního divadla*, »Družstva Národního

divadla v Praze i v Brn*, 'Máj", ^Umlecká beseda*, »Kruh

eských spisovatel* atd. Neteba pipomenouti, že Plze
byla zastoupena co nejetnji, tisíce pak lidu, které tísnily se

ped nádhernou budovou divadelní, byly dkazem, že všechny

vrstvy našeho lidu pln oceují dležitost nového divadla.

Slavnostní akt samý byl zahájen pednesem fanfár s pavlánu

nového divadla. Hledišt zatím již naplnno bylo hostmi,

kteí nadšen vyslechli Smetanovu slavnostní pedehru, kte-

rou pednesl již nový orchestr, ízený I. kapelníkem A-

Kottem.
Po pednesu pedehry vyhrnula se nádherná Nmej-

cova opona a na vyzdobeném jevišti v polokruhu byli shro-

máždni lenové družstva nového divadla v ele s pedsedou
svým z. a . posl. Fr. S c h w a r z e m, dále lenové obecního

zastupitelstva a mstské rady plzeské v ele se starostou

drem V. Petákem a posléze všichni ti, kteí na novém di-

vadle pracovali.

Za posvátného tém ticha ujal se slova prof. ipera,
jenž byl referentem v mstské rad o divadle tom. V delší

ei vylíil historii stavby nového divadla, vzpomnl všech

tch, kteí v Plzni pracovali k rozvoji divadelní otázky, naež
pedal novou budovu starostovi msta dru Petákovi, k n-
muž mimo jiné dl, že není povinnost obce vystavním di-

vadelní budovy ješt z plna vyerpána — ona starati se musí

o to, aby divadlo naše, po Národním divadle nejvýznamnjší

v království eském, v plné míe konalo své povinnosti vi
eskému umní.

Starosta král. msta Plzn dr. V. P e t á k podkoval

prof. iperovi, jenž jako referent získal si mnohých zásluh

o vystavní nové budovy divadelní, naež pojednal o vý-

znamu divadla vbec a eského zvlášt a nastínil úel mst-
ského divadla v Plzni a prohlásil, že vzhledem k význam-

nému úelu divadla v Plzni pro eský západ nepestane ni-

kdy obec býti vrnou a starostlivou matkou tohoto divadla.

K závrku ei své odevzdal novou budovu družstvu,

které žádal, by spravovalo divadlo tak, aby svj vznešený a
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dležitý úkol plnilo jak pro eskou Plze, tak i pro celý

eský národ.

Pedseda družstva František Schwarz projevuje

opravdový vdk obci a všem tm, kteí se o zízení nové
budovy piinili, v další ásti ei své slibuje, že družstvo

pln bude konati svou povinnost a žádá za souinnost všech

initel, by krásné dílo bylo stále spojeno s krásnými vý-

sledky.

eník praví: Nové divadlo v Plzni druží se skromn
k starší bohaté seste, Národnímu divadlu v Praze. Kéž pi-
druží se k nim brzy, svží a krásná, ješt tetí sestra na
družné Morav, aby eské dramatické umní, majíc v nich

ve všech tech pevnou oporu na všech stranách eské oblasti

národní, s úsilím tím vtším mohlo pracovati v národ na
velkém svém úkolu. Pípadným appellem na pítomné, by
podporovali eské divadlo v Plzni, zakonil e svou, která

byh boulivým potleskem akklamována.

Divadelní orchestr pednesl národní hymnu »Kde do-
mov mj*, ímž byl slavnostní akt ukonen.

Odpoledne pak uspoádalo Družstvo ve velké dvoran
Mšanské Besedy banket, jehož súastnili se vynikající úast-
níci dopoledního aktu slavnostního.

Pi banketu tom bylo proneseno — jak obyej bývá —
hojn rzných zdravic.

Redakci t. 1. zastupoval pi slavnosti plzeské majetník

p. M. Urbánek a místní plzeský referent t. 1. _a-

Zprávy spolkové.
j-udební pehled Prahy a venkova.

Byšice. 24. srpna v sále »u Vojtchovských*. Hudební
veer ve, prospch Ústední Matice Školské, poádaný od-
borem U. M. S. za spoluúinkování zpv. kroužku libicko-
byšického. Program: Verdi »Trovatore«, Hausmann Sms
z ^Paliovy dcery*, Tovaovský »0 vlasti má«, Bendi »R-
žinko má dímej *, Malát »Sms z národ. písní* (zpvácký
kroužek) ; Bendi »0 byl to krásný sen«, Chvála »0 jak si

krásná* (p. Sefrling)
;
Paganiní »Rej arodjnic* (p. Myslík)

;

Meyerbeer Cavatina z »Hugenot«, Rutte ^Pilítlo jaro* (pí.
Vastlová); Fibich »Vodník* melodram, Hacke »Na Tebe
když vzpomínám* (p. Vojtchovský).

áslav. Dne 24. srpna. Akademie studentstva áslav-
ského. Hlavní ást programu sooívala v rukou virtuosa na
housle, p. Karla Moravce, žáka Ševíkovy školy a nyní lena
varšavské filharmonie. Vysplost dokonalé techniky jevila se
vRiesov »Perpetuum« a pednes D-moll koncertu Bruchova
objevil umlcovy pednosti pokud širokého tónu a zpvné,
oduševnlé kantilény se týká. Všeobecná sympathie obecen-
stva vynutila vždy nové pídavky, z nichž Bachova »Air«
nejvíce se líbila. Pan Moravec hodlá jako len »nového e-
ského kvartetta«, jehož leny jsou lenové varšavské filhar-
monie pp. D. Lhotský, K. Procházka a B. Váška, uspoádati
v této saison adu koncert po eském venkov.

Rzné zprávy.
* »eské kvartetto* uspoádá samostatný koncert na

oslavu desetiletého trvání svého v Praze dne 3. listopadu
za spolupsobení Alfreda Grunfelda, c. a k. komorního vir-
tuosa z Vídn. Záznamy pijímá koncertní editelství Mojmíra
Urbánka v Praze, Jungmannova t. . 14 (Hlávkv palác).
»Ceský spolek pro komorní hudbu* zapone innost svou
dne 4. listopadu V. výroním koncertem za spoluúinkování
^eského tria«.

* Nástupcem pán Bochníkovým má býti tenorista
p. Branžovský, který pvodn absolvoval pražskou konser-
vato (fagott) a pozdji se vnoval studiu zpvu v operní

škole Lukešov. Za posledních deseti let psobil p. Bran-
žovský na nkolika nmeckých jevištích.

* Místo r>rofessora flétny na pražské konservatoi obsa-
zeno bylo p. erným, nástupcem zem. Korába i v orche-
stru Národního divadla.. Dosavadní adjunkti pp. Karel Hoff-
m e i s t e r (klavír) a Štpán Suchý (housle) jmenováni
byli professory svých nástroj.

* Skladatel písecký pan Bohuslav Jeremiáš byl
za svou skladbu »Hej Slované* (Edition M. U. . 66. Nákl.
Mojmíra Urbánka) na mužský sbor v prvod dechové
harmonie, složenou na zahájení letošní výstavy táborské,

výkonným výborem výstavním poctn první cenou, totiž

estným diplomem s právem raziti zlatou medaili. Pokud se
pamatujeme, je to první u nás pípad, kde se hudební
skladb dostalo takového vyznamenání. Gratulujeme!

* Naše listy reprodukovaly nedávno odpor libereckého
tisku proti eským umlcm projevený u píležitosti koncertu
houslisty p. Ottona Šilhavého. Prý nepotebují v Liberci

ani Kubelika, ani Nedbala, ani Kociana, ani Šilhavého, majíce
dost velký výbr mezi nmeckými hudebníky. Brzy na to

uspoádal p. Šilhavý koncert v Litomicích, a tu impresario
jeho, p. Ballek-Broský, pustil do »L. Ztg.« mušku, jež pá-
telskou rukou tyto dny byla nám zaslána. Pan Šilhavý hájen
je tu proti listm litomickým a líen jako muenník, kterému
se staví v cestu všemožné pekážky hned na poátku karriery.

Nejdíve sliboval mu prý jiný impresario »M. U.«, že ho
znií, a nyní bojuje se proíi nmu chauvinismem, akoliv

p. »Schilhawy« je »vollstandig zweisprachig*. — Pipomí-
náme pedem, že proti p. Šilhavému nic nemáme, neznajíce

ho ani, a že k výkonm jeho zachováme obvyklou objek-

tivnost. Také nenapadne nám initi jej zodpovdným za to,

co na jeho nebezpeí podniká jeho impresario. Ale tolik

musíme pipomenouti, že jednotlivec, teba byl i také impre-
sariem, nemže »zniit« umlce. Pochybujeme ostatn, že by
výrok o zniení byl kdo vyslovil p. Šilhavému do oí. Ale
míní-li p. Ballek-Brodský, že lánek, jejž ped asem uveej-
nili jsme o impresariích vbec, abychom poukázali na jich

umní neprospšné reje, byl inspirován majetníkem ^Dalibora*

a tím patrn je mínn impresario (?) »M. U.«, velice se mýlí.

Ztotožuje vydavatelstvo s redakcí listu, dospívá p. Ballek

z falešných pedpoklad k falešným závrm. Ale poslouží-li

p. Šilhavému, prohlašuje ho za »úpln dvojjazyného* (! ),

je jiná otázka. Jiní umlci, kteí ve svt vykonali kus
opravdové práce a mnoho zjednali cti národu našemu,
nepotebovali dát se vyhlašovat za národní hermafrodity

proto, aby v uzavíraném území pišlo jim víc lidí do
koncertu.

OBSAH:
J.

Srb-Debrnov: O pozaunáích. — Camille Bellaigue:

Realism a idealism v hudb. — Nové hudebniny a

knihy. — Národní divadlo. — Feuilleton. — Slavnostní

otevení nového mstského divadla v Plzni. — Zprávy
spolkové. — Rzné zprávy.

Vychází každou sobotu o 8 stránkách. — Redakce a admini-

strace nachází se v Praze, ve Václavské ulici v . 21 (nároží Morán).

Pedplatné splatno a žalovatelno v Praze iní za každé tvrtletí 2 K,

poštou 2 K 40 h, do ciziny 3 K. Jednotlivá ísla po 25 h. Insertní doklady

se útují.

Kdo nevrátí prvá ti ísla — kteréhokoli tvrtletí — pokládán

jest za odbratele.

Reklamace vyizují se do 8 dn po vydáni ísla. — Rukopisy se nevracejí.

J£g« E^SEiats.jEa-fcE-^ housla,
Václavské námstí

Vyrábí nové, pekládá mistrn staré housle a

opatí každé neznjící rVustickou patentní duší.

50 druha nejlepšich strun.

Zaloíeno 1862. ******* Zaloi«no 1862

Nakladatel a vydavatel Mojmír Urbánek. — Rediguje J. Bol eska. — >Polltlka« závod tiskaský a vydavatelský v Praze.



HUDEBNÍ LISTY

ÍSLO 39. « RONÍK XXIV.

11. ÍJNA 1902. w w w

J. SRB-DEBRNOV:

O pozaunáích.
(Dokonení.)

V dob pozdjší, když shon po hudb vzrostl,

stalo se, že v každém mst Pražském spojili se hu-

debníci stavu mstského v cech i spolek, jako jiná

emesla. Statuta poádku muzikáského jsou ale teprve

z r. 1676.

Do pokladnice cechovní platíval mistr muziká

1 '/2 kopy groš a 1 '/2 libry vosku
;
syn mistra hudeb-

ního platil polovici a tovaryš vedle usnesení cechov-

ního jednou více, jednou mén.

Ron mli se všickni lenové tikráte sejiti a

pi tom každý položil 12 kr.

Hospodu, kde by se jim líbilo, mohli sob vy-

brati a zárove jim naízeno, aby pana hospodáe téhož

domu panem otcem jmenovali a jeho i vše osoby

v témž dom bydlící v uctivosti mli.

Stran provozování » kumštu muzikáského « bylo

ustanoveno

:

Když by muzikái od nkoho ke dni svatebnímu

zjednáni byli, tedy na to pozor míti mají, aby nejdíve

Pánu Bohu sloužili a mši i slovo Boží slyšeli
;
potom

k tomu, od koho zjednáni byli, asn se sešli, službu

svou zastali, šlechetn se chovali a s tím, komu by

sloužili, ani sami mezi sebou se nevadili, obžerství se

varovali a pi osob pozvané ani novými platy ani na

zpropitné nieho nežádali a neobtžovali. Avšak pí-

kazy ty se vždy nezachovávaly a muzikái tropili asto

vci neslýchané.

Píše totiž léka Quarinus, že býval nejednou pi
svatbách a zlatých hodinkách, kdež muzikái vedli si

jako sbsilí, nejen hanebné písn hudouce, než i pi
hudb zlá slova zpívajíce

; nejneotesanjší z muž dí-

vali se s radostí na to vše a vystupovali na špiky

nohou, aby jim nic neušlo a ženy dívaly se tam po

oku beze studu.

Asi do r. 1570 bylo v domech soukromých málo

nástroj hudebních v užívání, ale postupem asu jich

pibývalo; jmenují se v tu dobu nástroje: píšfaly,

trouby, loutny, cithary, housliky, violy, virginal, kla-

vichord a positiv ; mimo to ješt prodávaly se po krá-

mech kupeckých moldánky a kobzy.

Ku konci vku XVI. poítá se v popisech mšan-
ských asi 18 rodin, které sob hudbu oblibovaly. Z e-
meslník mívali nejvíce doma hudbu svou sladovníci

a soukenníci ; mimo to pstovali nejvíce hudbu bakalái

a kantoi a personifikací hudby býval v dob tehdejší

vbec kantor. (W. W. Tomek: Djepis Prahy, díl X.)

Zmínný již Quarinus vytýká, že dcerky mšan-
ské, opiíce se po pánech, uívají se hudb (konec

vku XVI.) hojnji, nežli druhdy bývalo, hráti na citheru,

neb na jiná instrumenta. » Trestáni, praví, mají býti oni

rodiové, kteí instrumentisty a musicos do svých bytv
k dcerám volají a ve zvláštních pokojích uitele s dcerou

samotný zanechávají; bývá z toho asto plný a dobrý

užitek. « (Z. Winter: Malé historie, str. 92 a násl.)

Jako v mstech Pražských, bývali trubai a pozau-

nái také ve vtších mstech eských, zejména na Horách

Kutných byli 2—4 pozaunái pi kostele Jakubském

;

asto dlili se trubai s hlásnými o službu. V Hradci

Jindichov byli trubai již r. 1487 a starší jejich po-

zauná ml roní služby 20 groš, mladší 16 groš.

L. 1615 platilo se zde trubam msín 4 kopy

40 groš míš. ; 1. 1650 dostávali trubai 74 zl. roního

platu ; za výkony mimoádné dáváno po 1 zl. zpro-

pitného.

V Kolín byl v obecní služb pozauná, jenž obsta-

rával mstskou hudbu, maje týdního platu 18 groš .
L. 1533 pipomíná se tam obecní truba na vži, jenž

s hlásným má býti na vži polední nad zvonem V-
ženem. I pihodilo se 30. kvtna, že trubai s louí

hoící po myších slídili a pi tom neopatrností zapálili,

od ehož shoel krov vžní; za to pykali tžce, jeden

na stínadle, druhý v muírn. (Vávra: Djiny K, d.

1., strana 131.)

Na zámku Krumlovském byl ve službách pana

Viléma z Rožmberka truba eho Šamper v letech

1567— 1580 a pi dvoe pana Petra z Rožmberka na

Teboni byla zvláštní kapela, jejímž kapelníkem byl

r. 1604 Jan Stolcar-Švestka
; kapela ta ítala dvanácte

trubav a jednoho bubeníka.

Také pan Adam Lukšan v Beznici ml svou vlastní

kapelu truba, s níž pijel r. 1612 ku pohbu vladae
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p. Petra z Rožmberka na Tebo. (Mareš : Život Petra

Voka, str. 264 atd.)

V Liberci poídila paní Kateina z Ráderu r. 1607

mstskou kapelu pozaunáskou. Pozauná ml týhodního

platu z obce 1 kopu 40 gr. míš. a povinen byl hráti

s druhy svými v nedli v kostele a v ostatní dny na vži

rathouzní ráno a veer vždy pl hodiny. Jeden z po-

zauná vytruboval každou hodinu. O svátcích a o po-

svícení byly muziky vtší.

Pozaunái Pardubití mívali od polovice vku XVI.

msíního platu pl tetí kopy miš. R. 1560 dávali

Pardubití dvma trubam 3 kopy 12 groš míš.; ti

bývali na vži zelené dnem i nocí. Hlásný troubil na

troubu koupenou 1. 1543 za dv kopy grošv a vy-

truboval v noci každou hodinu.

V Plzni platili dvma trubam na týden 72 groš

a r. 1 594 pi mustruku v Plzni vydáno piskai 5 groš

a trubam zpropitného 5 groš míš.

V Slaném zastával horlojníka mstský hlásný a to

jeden na vži radniní, druhý na vži nad branou Loun-

skou. Hlásným tím byl r. 1595 Zikmund Stochleb a

r. 1603 Václav Kolovecký, pozauná, jenž ml ti tova-

ryše a držel hlásku denní i noní na vži radniní

;

mimo to ml ráno, v poledne i veer mutací a kanti-

lény pobožné zpívati. (J. Lacina : Dj Slaného, str. 47.)

Samostatnjší hudbu instrumentální poali zavádti

Jezuité mrou dosud nebývalou ve svých chrámech a

již r. 1642 uvádí se jako vc obecná, že o svátcích

bývá v chrámech muzika hmotná.

CAM1LLE BELLAIOUE:

Realism a idealism v hudb.
(Pokraování.)

Ješt více nežli faktm piznává hudba místo

a uznává práva vcem, nebo lépe : pírod. Ta práva

sluší vymeziti pesn, bez omezování, ale též bez roz-

šiování. Nikdy snad vztahy hudby a pírody nebyly

více nepochopeny nežli básníkem pírody, jenž se

nazýval hudebníkem: Viktorem de Laprade. Hlavní

íhema nebo these jeho knihy: »Proti hudb« jest

pouze pipodobnní hudby k vnjšímu svtu. Z toho

nesprávn stanoveného pipodobnní de Laprade iní

jen nepíznivé závry pro hudbu, nic jiného, co by ji

nesnižovalo a nepokoovalo. < Hudba«, praví, »je ta

ze všech umn, která nejvíce je úastna vnjšího svta,

která má nejvtší podíl na živlech duši cizích, protože

ryzí inteligence, rozum, mravní smysl nejsou schopny

ji souditi.« Jinde: »Hudba pi vší své psobivosti na

srdce lovka utváí se cele ve vnjším svt, mimo

oblast naší vle, jako boue, která vzniká ve vzduchu

a snáší se nad našimi hlavami. « A ješt jinde : »To

umní, jehož fysické úinky jsou neodolatelné jako

úinky elektiny nebo magnetismu, ze všech jediné

pedpokládá u umlce nejmén svobody ducha a mrav-

ního bystrozraku, které se rodí nejnutnji podle zákon
tém mechanických jako krystalisace, jako shromažo-

vání nebo rozpouštní se hmoty v destilátoru.« Konen :

» Hudba nekoení v mravním smyslu, ve vdomí, nýbrž

v pocitu pírody.* Takovým zpsobem snaží se básník,

aby zbavil hudbu všeho rozumového živlu, aby jí

popel všecku logickou, rozumovou a mravní hodnotu.

Zvlášt ji obviuje z nemravnosti, nebo spíše z bez-

mravnosíi. Kdyby tomu tak bylo, byla by hudba

nejmén lidskou z umn. Nejsouc zrozena z Boha,

nemla by ani pvodu z vle lovka nebo z vle
tla, nýbrž z vnjšího svta, lovku cizí, nižší nežli

on, pvodem jsouc konen z pírody nebo z hmoty

a jako hmota sama byla by bez rozumovosti, bez

vdomí sebe a bez svobody.

Taková theorie hudb kivdí. Marn jest nám

vydávána za nejvíce naturalistní práv ta z umn, v níž

fysická píroda má nejmén vlivu a nejmén úastenství.

Píroda je velkou architektkou, velkou malíkou a

velkou sochakou. A je i velkou hudebnicí, je pece

jen menší hudebnicí. Je v ní snad tolik zvuk jako

forem a barev, ale je v ní jist mén symfonií nežli

obraz, soch i budov.

» Píroda je velkou architektkou
; její konstrukce

nám imponují a nás okouzlují krásou, rozmanitosti

svých kivek, pímek, vodorovných, kolmých, píných
linií, jež dále taženy nebo lomeny, zmítány nebo

klidný, písné nebo mkce vlnivé vzbuzují znenáhla

v našem duchu myšlenku gigantského úsilí, hrdinské

odvahy, olympského hodu, pvabu, který se poddává

nebo se baví.«*) Lidský architekt vypjuje si jen

u pírodní architektury velké podívané, jež ho pe-

kvapily, aby je zhuštn reprodukoval. »Její hory

budou pyramidami, její vrcholky obelisky, její jeskyn

budou podzemními bludišti. Bude napodobovati širé

plán moské dlouhými vodorovnými liniemi, vyní-

vající skaliny vžemi, nebeskou klenbu kupolemi,

lesy vegetací sloup, jejich v dálku unikající perspek-

tivy dlouhými adami a galeriemi, jejich loubí arká-

dami a klenbami. «**)

Ale to není vše, a v budov bude umístn i svt

nižší: »Uvidíme tam listy olivy a vavínu, ostnatý

bodlák, paznehtník, leknín, petržel, rži, hlemýždí sko-

ápku, vejce, perly, olivy, mandle, dešové kapky,

plameny a povtron. Pak vymyšlená listoví se splé-

*) Viktor Cherbuliez, >Uniní a píroda*.

**) Tamtéž.
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tají a svíjejí, aby uposlechla písných obrys, které

je vzní. Konen objevují se zvíata, jako odznaky

divoké pírody skrocené lovkem. Hind klade obruby

svého obydlí na slony, Peršan nahražuje hlavici svých

sloup dvojitou hlavou býka, ek uruje lví hlavy

k tomu, aby chrlily dešovou vodu.«*)

Píroda je velkou sochakou a Feidias a Michael

Angelo se honosili jen tím, že zachytili v mramor

a na ryzí formu pevedli živé a ohebné tlo, které

modelovala ruka boží.

» Píroda je úchvatnou kreslikou a neporovna-

telnou koloristkou. Ona stvoila nebe a jeho oblaky

;

zemi, její skaliny, stromy, kvty, brouky, kolibíky

a pávy. Ona svým jarm dává zele a še, jež mní
sterým zpsobem ; ona zlatí podzimy a blí zimy jako

vlasy starc «**) a malíi mohou si oi vyhledti jako

sochai zase ruce unaviti chtjíce zachytiti — ale nikdy

jí nedosahujíce — krásu, která se chvje na tle tvor

a na tvái stvoení.

Píroda, která se nabízí za model malíi, sochai,

architektu, nabízí se nebo pjuje se hudebníku mén
štde. Jen hudebník nemže nieho kopírovati z ní

a který nic nebo skoro nic nedlá »podle pírody«.

Ze všech umlc je hudebník tím, který ji nejvíce

petvouje a pekládá. Chce-li je nám uiniti vníma-

telnými, musí nejprve všecken obor zjev nebo obraz

pírodních pevésti z oblasti zrakové do oblasti slu-

chové. Všechno hudební zpodobení toho, co je viditel-

ného ve vesmíru, jest jaksi nepímé nebo probíhá

dvma stupni. Ale ani pírodní zvuky samy nepodá-

vají se snadno zpodobení. Je více architektury v slou-

povích lesa, více sochaství v temenech hor, více

malíství na kídlech kolibík, nežli je hudby v trilcích

slavíka, v ozvn jesky nebo hukotu les. Jedním

slovem : viditelná píroda je mén vzdálena umní
nežli zvuící píroda. Skutený kraj mén se liší od

obrazu nežli od symfonie, kterou inspiroval a tajemství

Isidina se tou bezpenji na jejím oblieji, nežli se

poslouchají z jejího hlasu.

» Proto lovk, když si uvdomil, že se stává

hudebníkem, ekl pírod : ,Nebudu míti snahy, abych

soupeil svými bystinami, boukami, kosy, cikádami

a všemi nezmrnými silami, jimiž vládneš ; ale uiním
toto : Naše vášn jsou tvým dílem, tys nám je dala.

Ale bu že jsi tomu chtla, nebo že my jsme na sebe

strhli všecka tvá práva dotknuvše se ovoce stromu

poznání, my jsme se stali bytostmi myslícími a naše

vášn to pociují. Myšlénka, která je zárove silou

a slabostí, vtiskla jim svou pee, a od nynjška tvá

*) Charles Blanc u Cherbulieza na uv. m.
**) Viktor Cherbuliez v uv. díle.

hudba, která vyjaduje vášn vcí, není již pesným

výrazem vášní našich ;
podle rzných pípad sdluje

o nich píliš mnoho nebo píliš málo. Pevedu do

lidské mluvy, peložím, výkladem opatím vše, co nám

asi ty chceš íci, a pak lovk pochopí, k emu od-

píráš podati mu výkladu. Vše je v nm tajemné jako

v tob ; odhalím mu tvá tajemství tajemstvími jeho !

'

Tak promluviv, ml nejdíve lovk péi o to, aby

zvuky uinil lidskými, aby vášn zpvu vyjadovaly též

vášn lidské.«*)

» Zvuky initi lidskými «, hmotu uvádti ve vztah,

ba i podizovati ji duchu a pírodu myšlénce; pe-

kládati v melodie, rythmy, akkordy, ne tak vci samy,

jako spíše dojem nebo reakci vcí nad nás
;

postaviti

lovka do jejich stedu, aby se súastnil jejich bytí

a zvlášt, aby se s nimi sdílel nebo domníval se sdí-

leti s nimi své bytí, — hle, to má konati hudba a to

vždy inili velcí hudebníci pírody. Nejkrásnjší hu-

dební krajiny shodují se nejspíše s povstnou definicí

Amielovou. Stalo se již otelým, vzpomínati tu na

» Pastýskou symfonii « a na formuli nebo program

idealistní, jejž napsal Beethoven na první stránku.

Blíže k nám, »Tannháuser« poskytuje podivuhodný

píklad idealismu podobného a téže nadadnosti zp-

sobené hudbou mezi pírodou a lidstvem. Je to na

zaátku druhého obrazu. Když Tannháuser byl pro-

klel Venuši a vzýval Pannu Marii, scéna se náhle

zmní a pedstavuje po hoe bohyn údolí plné jar-

ních kvt. Jaro, údolí, kvty, ranní slunce, konen
celá píroda zpívá ve svží tonalit prvních akkord,

v prosté melodii osamlého šalmaje, v písni pastýe,

mladistvé jako pastý sám, jako poasí roní a jako

ta hodina. Tannháuser ješt ani neuinil pohybu a

z kraje ješt neoživeného nejvíce nás již zajímá lovk,

který se na dívá, a pohyb, výkik zdá se píroda

oekávati od toho svdka nehybného a mlenlivého.

Hle, tu jdou poutníci do íma; blíží se prozpvu-

jíce žalmy. Pravideln odpovídá dopvek pastýv
jejich písni a každá z tch odpovdí nás více jímá,

jako by po každé v hlase nástroje pastýova chvlo

se vždy více dojetí, více duše a lidskosti. Poutníci se

vzdalují. Hoch je pozdravuje a porouí se jejich

modlitbám. Tu Tannháuser klesaje na kolena do trav-

naté cesty volá vzlykaje : »Bu mocný veleben ! « Jedním

rázem a tím výkikem lidský život, mravní život vnikl

do pírody ; milost osvžila a vzkísila jednu duši

uprosted rovnž vzkíšeného a jarem omládlého ves-

míru. A hudba zde vytváí obdivuhodný obraz. Nespo-

kojujíc se vyjadováním, zpodobuje. Záivý žebík

vynáší nás nad zemi k lovku a od lovka k Bohu.

*) Viktor Cherbuliez v uv. díle.
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Jediným skokem procházíme všemi stupni bytí. Ne-

klamme se nikterak : nejen víra, též píroda donutila

Tannháusera, aby klesl na kolena; práv tak, jako

sladkost zpv nžn na nho tu psobil a pemohl

teplý dech jara. Jsou hudba a píroda sama s dostatek

pomstny za utrhané výroky de Lapradeovy? Je ko-

nen mimo všechny pochyby idealistní povaha hudby,

jestliže v njaké hudební krajin, jako je tato, krása

vcí se dokonává a rozpájí v krásu tém duchovní

a jestliže z oblasti fysické a pírodní jsme uneseni a

jakoby uchváceni náhle až k oblasti ryzí mravnosti,

svdomí a vle?

lovk tedy a to lovk celý, to je cele nebo

skoro cele pedmt hudby. Z našeho vnjšku nebo

z našich zjev hudba se nezajímá o nic a nieho jí

není potebí. Aby zachytila a vyjádila podstatu našeho

bytí, nemá potebí jako malíství a sochaství našeho

tla a naší tváe, našich zvyk a našich pohled, ješt

mén pak našich ozdob a našich oblek. Více jsouc

idealistní nežli poesie sama, nevšímá si všeho toho,

co je jen vnjší, všeho, co není o sob myšlénkou

nebo citem. Vzpomete si na »Egmonta« Beethovenova

a na kuplety Kláry: »Ah! kdybych mla pancí, klo-

bouk ! « Jen poesie sama popisuje ten odv muže a

vojáka, který by chtla nositi mladá dívka, aby šla za

svým hrdinou — hudba se o nestará : zpívá srdce

a nikoli kyrys, 'poítá tepy srdce a málo jí na tom

záleží, pod jakým odvem ono tepe.

Tak pojat idealism jeví se jako sama podstata

hudby. V každém z velkých hudebník se potkáváme

s velkým idealistou. Nejprve u Palestriny, prvního ze

všech, asem i snad tím, co bych rád nazval niterností

genia. Jako výtvor století, které zanevelo na pírodu,

protože píliš živ pocítilo k ní lásku, umní pale-

strinské je niterné a hluboké umní. Podizuje a ob-
tuje všecko ideji. Nepiznává nieho vnjšku. Sotva že

njaká odpov ve svatém týdnu pooteve pokradmu

dennímu svtlu, aby zasvitlo nad noním krajem za-

hrady Getsemanské. Všude jinde ani paprsek neproniká,

ani odlesk nezasvítí. Žádný vnitním hlasm cizí hlas

neodvažuje se rušiti posvátný styk duše s ní samou

nebo s Bohem. V té hudb modliteb, rozjímání a vy-

tržení nemá dojem smyslný skoro žádného podílu.

Neznám náboženského umní, kde by božskost se

projevovala pod jemnjší rouškou zjev nebo podob.

Hmota je tu zredukována nad nejmenší míru : jen na

dech nkolika neviditelných úst, které se ani neodva-

žuje doprovázeti žádný nástroj. (Píšt konec.)

Nové hudebniny a knihy.

Em. Chvála : »0 posvícení*. Symfonický obraz. (Na-

kladatel Mojmír Urbánek. Cena 3 K.)

V pvodní, orchestrální úprav slyšeli jsme Chválovo
nové dílo provedeno loni ve filharmonickém koncert. Daleko

lepší možnost, vniknouti ve skladbu a ji posoudit, než nedo-

staten pipravený a plastiky a prohloubenosti postrádavší

tehdejší výkon, skytá pelivá, i co zvuku se týe, psobivá,

i co tkne se penesení bohatého kontrapunktického pediva
originálu na klavír, šastn spracovaná a zárove vzorn
hratelná úprava Jindicha z Káan.

Program díla jest ten. » Ranní šero. Den se probouzí.

Vyzvánjí na mši, vesniané ubírají se do kostela. V zástupu

zbožných postehl hoch svoji milou. Po službách božích

náves ožije, veselá nálada posvícenská ovládá rozhovor;

pi rozchodu každý tší se na shledanou u muziky. Hoch
doprovází svoji dívku. Milostná scéna. Veselá vesnická hudba
zve k tanci a vše hrne se do hospody. Mysli se rozjaují.

Vznikne sic hádka; ale brzy míjí. Polku vystídá sousedská,

pi níž staí mají solo. as rychle míjí. Bije tetí s plnoci

;

vše se rozchází. Do ddiny vrací se klid posvícenského

ranního šera.*

Voln plíží se tajemným pianissimem mezi prodlevami

bassu a zas vrchního hlasu úvodní motiv. Rozjasuje se,

zavznívá vždy pevnji, až pevede ke svžímu, veselému

allegrettu. Národní »když t vidím má panenko* jest

obratn vetkána v ten živý proud, z nhož, jako vedlejší,

zpvná myšlénka ješt vynoí se úvodní thema
; jako

myšlénka závrené pak zvláš pvabné, ryze eské polkové

thema se krátce pipojí. Pak následuje volná vta, tídílný

písový útvar, v díle tetím vroucí melodii dílu prvého

s graciosními rythmy dílu stedního pkné spájející. Trom-

petová fanfára rozkikne se v to, práv vyvrcholené lyrické

intermezzo, napovdný již prve polkový motiv znovu se

ohlásí a druhá stední vta rozvíí se tanením rejem. Roz-

košná polka, smetanovská svojí melodikou, dvoákovská
kontrapunktikou, stupuje se do divé boue, jež po nej-

silnjším zablýsknutí vyjasní se vzpomínkou na vtu ped-
chozí a pejde ve stejn ladnou, zpvnou sousedskou.

Optná fanfára, jež byla i jednotlivé oddíly této tanení

vty lenila, oznaí její konec. A krátká vta konená,

rhapsodisticky erpající z motiv v poátením allegrettu

a v lyrickém intermezzu uvedených a posléze k volnému

zadumanému motivu úvodu se vracející, uzavírá skladbu.

Vidíme, že skladateli podailo se, vzdor programu

hodn pestrému, vybudovat dílo do forem jednotných,

pehledných a ve pravém, symfonií ode dávna sankciono-

vaném pomru tempa a vtšinou i tóniny své stídajících.

Kde bylo nebezpeí, roztíštiti se v beztvárnosti, tam jednota

motivická, ona kontrapunkticky velice obratná a plynná

práce thematická, formu zachovala, pevn v jednotu sepjala.

Ta nedala také skladb rozpadnouti se ve suitu náladových

obrázk, pouze názvem souvisejících. V díle Chválov staví

vše a konstruuje ne mimohudební, teba sebe poetitjší

idea, než hudební logika, práv tak, jako spíná vše a základem

všeho jest absolutn-hudební, výrazná myšlénka, motiv,

melodie. Stojí-li, co dmyslné a bohaté propracovanosti se

týe, dílo toto dstojn vedle ostatních pedchozích Chvá-

lových, stojí svojí melodickou, prostou a zpvnou a zas

rythmicky rázovitou invencí nad nimi. A lehí, pístupnjší
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a dívjších drsností prostou stylisací, nyní harmonickou

a ladnou rozjasnil se, uritým se stal i celkový tón nového

díla Chválova; jest eské každou notou. Jest nejkrásnjším

píkladem, jak erpati vážnému umtci z díla našich velmistr

eské hudby, Smetany a Dvoáka. k. Hoffmeistcr.

Divadlo král. msta Plzn.
Slavnostní týden, kterým byla zahájena nová éra e-

ského divadla v Plzni, je skonen a nastala pravidelná in-

nost v divadle plzeském.

O slavnosti zahajovací bylo na tomto míst již obšírn

psáno a proto, dle slib i závazk redakci uinného, po-

ínám referovati o prbhu pravidelných pedftavení, pokud

pjde o hudební ást repertoiru divadelního.

Nežli však pejdu k tomuto svému úkolu, budiž mi

dovoleno reagovati na nkteré poznámky v referát o pro-

vedení »Libuše«, a sice v prvé ad na výtku nepo-

mrného obsazení smycového orchestru k nástrojm de-

chovým. Nebude snad na škodu, povím-li, jak je orchestr

obsazen: Smycový obsahuje: 4 primy, 4 sekundy, 3 violy,

2 kontrabassy, 2 cella
;
dechový pak obsahuje : 2 klarinety,

2 flétny, 2 hoboje, 2 fagoty, 4 rohy, 2 trompety, 3 trombony.

K tomu pak se druží harfa a náležité timpany. Smycový
orchestr je obsazen silami naskrze výbornými; okolnost, že

je tu nedostatek rovnováhy zvukové mezi obma ástmi
orchestru, vysvtlil bych si tím, že k rovnováze té lze i za

daných pomr dospti opravou orchestru, vyvýšením a roz-

šíením místa pro smycovou polovinu, která se dnes v ne-

pomrné hloubce tísní a dusí. Na tuto opravu se již dle

doslechu také pomýšlí a bude o prázdninách k cíli tomu
zrušena prvá ada kesel.

Reprisy »Libuše« pesvdily mne, že správn pan re-

ferent prvého pedstavení kladl na výkon sl. Monrealové
mítko shovívavjší, pedpokládaje, že byl tísnn jednak

okolností, že slen bylo pedstaviti se novému, cizému obe-

censtvu a že skliovala ji také velká fysická únava, následek

to pedchozích zkoušek a rozrušujících píprav — zkoušelo

se v divadle za ohromného chvatu, pi hluku a bušení e-
meslník a pi strachu ped nervosou editelskou. V druhém
pedstavení sl. Monrealová — která ostatn není tak zcela

»mladikou« zpvakou, nýbrž estn se osvdila již po
více let na koncertním podiu — byla již úpln svou a roz-

vinula své, zejména ve stední poloze krásné a zvuné hla-

sové prostedky co nejvýhodnji. K tomu pak po stránce he-

recké výkon její odpovídal velkému slohu úlohy mnohem
více, než o pedstavení prvém. Sl. Monrealová tímto svým
druhým vystoupením získala si píze všech hudebn soud-

ných a žádnými pátelskými ohledy nevázaných poslucha.
Paní Rudolfová-Kurzová, která se líbí pro svj neobyejn
zvuný orgán krásné a jasné výšky, po stránce zpvn-um-
lecké stojí z a práv jmenovanou dámou, teba že pouhým
smyslným pvabem svého hlasu strhovala množství k exta-

tickému applausu, jehož znaná ást patí »Plzeáctví« dámy
té. Krásný hlas jest jen nástrojem, který tlumoí krásný,

citov i rozumov dokonalý zpv. Pak teprve veškeré vdky
jeho náležit vystoupí a trvalý dojem vyvolají.

Pi slavnostním pedstavení o císaových narozeninách

zpívala »Libuši« pí. Dadla Škardová.

Umlecká kvalifikace dámy té jest pražskému obecen-

stvu z debut jejích na Národním divadle s dostatek známa.

Jest mi tedy referovati pouze o dojmu, jaký uinil výkon

její v rámci našeho divadelního apparátu.

Nade vši pochybnost jest jasno, že pí. Dadla Škardová

pstuje zpvní umní zcela seriosn, s nevšedním zanícením

a že její rozhodný talent pispl jí k dosažení velice úcty-

hodné úrovn na tomto poli. V »Libuši« pí. Škardová pi-

nesla do výkonu svého rozhodný umlecký cit, nevšední

vkus a znamenitou technickou vysplost. Velký sloh úlohy

došel tu tlumoení imponujícího, které hlubokým dojmem
psobilo na obecenstvo.

Znamenitá oekonomie hlasová pak umožnila pí. Škar-

dové, že i po stránce fysické její prostedky zstaly až do

posledního tónu na stejné kvalit, která honosí se etnými

vdky. Celkem výkon plný noblessy v pveckém i hereckém

podání.

Ve všem ostatním nevím, co bych nového neb odchyl-

ného o reprisách povdl k referátu p. Hoffmeisterovu.

Druhou operou na repertoiru slavnostního týdne byla

»Prodaná nevsta*, jedna z nejoblíbenjších repertoirních

oper plzeských. V prvých dvou reprisách správa divadla

podnikla experiment dvojího, zcela rzného obsazení zpv-

ních sólových part — experiment to velmi zajímavý.

V prvém pedstavenní zpívali: Maenku pí. Rudolfová-

Kurzová, Jeníka p. Vlek, Kecala pan Huml, Vaška p.

Harfner a Esmeraldu sl. Nomi-Wolfová. Oba párky rodi
byly obsazeny takto : Míchovi po oba veery p. Lanhauzem,

Krušinoví pak v prvém pedstavení p. Burianem a slenou

Gártnerovou, ve druhém pak p. Ouedníkem a pí. Zelenkovou.

Potud jde o interpretaci Maenky, tu arci výkon sleny

Nomi-Wolfové stojí herecky i co do pednesu nad oním

pí. Rudolfové-Kurzové, která vynikla ve své Maence sice

svým sytým a zvuným hlasem, kdežto sl. Nomi-Wolfová

vedle svého vdného a ve sluch poslucha výhodn se

lichotícího hlasového materiálu pináší v partii té svérázné

a dobré pojmutí, bystré charakterisování ve zpvu i he,

zkrátka velkou umleckou intelligenci, které jsou rozhodný

divadelní temperament slenin a její pvabný zjev zname-

nitou podporou. — Pan Vlek v prvém pedstavení zpíval

Jeníka, v druhém pak s ním alternoval p. Harfner.

Také v tomto pípad platí, co jsem povdl o paní

Rudolf-Kurzové : krásné hlasové prostedky, ale nedosti vdné,
ba místy i salopní užití jich, akoli u p. Mika mrou menší,

nebo jemu podailo se do nkterých moment svého úkolu

vložiti úctyhodnou dávku procítní.

Pan Harfner, který ve Vašku prvého pedstavení ukázal

brillantní nadání pro obor buffového tenora, také v Jeníku

velmi estn obstál.

Tší mne, že první mj úsudek o pánu tom, pronesený

ped nkolika léty pi jeho plzeském debutu, dochází vý-

kony pána toho tak skvlého potvrzení. V druhém pedsta-

vení zpíval Vaška p. Mannsfeld.

Také on zasluhuje chvalné zmínky, nebo hlasov ped-

nesl svj part velmi úhledn a v ostatním podáni bylo pa-

trno pilné studium a slibná chápavost.

Esmeralda sl. Nomi-Wolfové i sl. Magersteinové ze-

vními pvaby svých interpretek se líbily. Co do zpvního

provedení sluší konstatovati, že znamenitjší umlecká vy-

splost prvnjší dámy byla u druhé nahrazena roztomilou

iperností, s jakou sl. Magersteinová uplatovala svj ne-

velký, ale švarn mladistvý hlásek a vkusný zpv. Z obou

garnitur rodi líbila se mi prvnjší lépe — zejména pak

v sextett se výhodnji uplatnila. Komediant byl v prvém
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pedstavení dáván p. Branaldem, ve druhém p. Hlavatým.
Oba pánové vyhovli úkolu svému velmi slušn.

V »Piodané nevst* také lépe uplatnila správ.i di-

vadla svj pokus ballettu, než v »Libuši«, kde bychom bal-

lettní intermezzo rádi odpustili. Mladý ballettní apparát pro-

vedl v prvém aktu obou pedstavení »Polku«, která byla

úctyhodnou ukázkou jednak choreograficky-vychovávatelského

talentu baletní mystryn pí. Jeanne Freisingerové (ze Zá-
heba), jednak chápavosti »myšek«, pro mstské divadlo

v Plzni získaných. Ob sólové tanenice, sl. Gallová a

Herczegová, jsou spolehlivými vdkynmi ballettního sboru
i elegantními sólistkami. j_§.

Zprávy spolkové.

Jiudební pehled "Prahy a venkova.

'Domažlice. Pvecko-hudební spolek »erchovan« po-
ádal za spoluúinkování kvartetta varšavské filharmonie
(I. housle B. Lhotský, II. housle K. Procházka, viola K.
Moravec, cello B. Váška) komorní koncert v sobotu dne
4. íjna 1902. Poad: E. H. Grieg: Kvartett z G-moll op. 27.

G. Verdi: Arie Aidy z opery »Aida« (pí. Ma. Šnáblová).
Smetana-Ondíek : Fantasie na motivy z »Prodané nevsty*
pro housle (p. B. Lhotský). P. I. ajkovskij : Andante canta-
bile. A. Dvoák: Valík D-dur. K. Procházka: Valík A-dur.
K. Procházka: »Léto odletlo*, píse (pí. Ma. Šnáblová),
C. Cui : Cantabile (p. B. Váška). D. Popper : Tarantella pro
cello (p. B. Váška). A. Dvoák: Klavírní kvintett op. 81
(klavír p. F. Ninger). Klavír pp. J. Jindich a F. Ninger.

"Dvr Králové n. L>. Hudební spolek »Dvoák« po-
ádá na oslavu desetiletého trvání koncert za laskavého spolu-
úinkování sl. M. Stocké, konc. pvkyn, uitelky zpvu na
ústavu hr. Póttinga v Olomouci a p. Vojty Kuchyky, virtuosa
na kontrabass, lena orchestru eského Národního divadla
v Praze dne 12. íjna t. r. ve dvoran Hankova domu.
Poad: Dr. A. Dvoák: »Slavnostní pochod* pro orchestr.

Meyerbeer: a) Zpv žebraky, b) Kavatina a arie z opery
»Prorok*. Pro alt s prv. piana (sl. M. Stocká). a) Frant.
Khodl: »Vzpomínka*, b) R. Wagner: Recitativ a Arie z op.
»Tannháuser«, c) G. Marie: »La Cinquantine* pro kontra-
bass s prv. piana (p. Vojta Kuchyka). Arenskij : a) »0, jak
Vás mám rád*, Dr. A. Dvoák: b) »Dobrú noc,« c) »Ach,
není tu, není,« d) »Ej, mám já koa faku,« písn s prv.
piana (sl. M. Stocká). V. Kuchyka: »Duetto« pro housle a
kontrabass s prv. piana (pp. Jos. Kafka a Vojta Kuchyka.)
B. Smetana: Ouvertura k opee »Tajemství« pro orchestr.

^Národní písn slovanské.« Velkoruská, maloruská, polská,
chorvatská, slovinská, slovácká, moravská, eská (sl. Ma.
Stocká). V. Kuchyka : »Fantasie« na eské národní písn
pro kontrabass s prv. piana (p. V. Kuchyka). P. J. aj-
kovský: Valík z opery »Eugen Ongin« pro orchestr (hud.
spolek »Dvoák«). Klavírní prv. lask. pevzali: sl. A. Ty-
spvská, absolventka konservatoe a p. prof. František Zitta.

íslo 1., 6. a 9. ídí p. Jos. Kafka, ed. kru.
Chrudim. Hudební spolek » Slavoj* poádal koncert

»eské Filharmonie* za spoluúinkování klavírní virtuosky
sl. Elly Správkové, ve tvrtek, dne 9. íjna 1902 o 7. hod.
veer ve velkém sále prmyslového musea v Chrudimi.
Dirigent Karel Moor. Poad: Zdenk Fibich: Ouvertura
k »Noci na Karlštejn* op. 26. Ant. Dvoák: Symfonie . 5.

z E-moll, op. 95. (»Z nového svta*). P.ajkovskij: Klavírní
koncert s orchestrem z B-moll op. 23. Andante non troppo
e molto maestoso. — Andantino simplice. — Allegio con
fuoco. Klavírní part hraje, sl. EUa Správková. Bed. Sme-
tana: Symfonická báse »Šárka«. Oskar Nedbal: Polonéza
z »Pohádky o Honzovi*. P.ajkovskij: Ouvertura solennelle
1812 (Válka Napoleona I. proti Rusku).

Jindichv Jiradec. Zpvácký spolek >-ernín«, len
jednoty zpváckých spolk eskoslovanskych, poádal na oslavu
401etého trvání y sobotu, dne 27..záí 1902 jubilejní koncert
ve prospch » Ústední Matice Školské*. Poad: Proslov.

Napsal G. H Pednesl jednatel spolku,. J. Patha: »Slavno£tní
sbor*. (»ernín*.) K. Leger: Báse »erný Jií* (pí. A. Set-

ková.)
J. Hrab : Variace na eské národní písn pro kontra-

bass s prvodem klavíru (p. Prokop Fical). B. Smetana

:

Modlitba Libušina z opery »Libuše«, Vítzslav Novák: »V pro-
buzení*, píse na slova J. Vrchlického (sl. R. Bystická). Ed.
Cimler: »Adagio*, Jos. Pibík: Furiant (pro smycové ná-
stroje). B. Vendler: »Kyticev písní Troubských* (dám. pv.
jednota »Slávy Dcera* a »ernín*). J. Hrab: Variace na
kontrabass s prvodem klavíru (p. P. Fical). Ed. Bartoníek:
a) »Sanice*, C. M. Hrazdíra: b) »Hubika«, smíšené sbory
(pvecké jednoty »Slávy Dcera* a »ernín*). Klavírní pr-
vod pp. Jind. Albrecht, Václ. Kunstovný a Ant. Langer.

\iová "Páka. Místní odbor U. M. Š. poádal zábavný
veer v nedli, dne 28. zái 1902. Poad: Knittl: Hymna
Ú. M. Š. Mužský sbor. (Zpv. spolek »Hlaso«, sbormistr

p. H. Tomáš.) Bendi : Cigánské melodie . IX. a XIII. s pr-
vodem piana. (Sl. Vlasta Kretschmerova.) Dvoák : Pedehra
k »Jos. Kajetán Tyl* pro klavír na tyi ruce. (Sl. Božena
Pekova a p. H.Tomáš.) Paukner: »Má láska'. Ženský sbor
pro tyi hlasy. (Dámský sbor »HIason«, sbormistr p. H.
Tomáš.) a) Vendler: »Má milá, poj a poklekni*, b) Douša:
» Hubiky*, »Maenka«. S prvodem piana. (Pan MUDr. Ja-

roslav Tomáš.) Grieg: a) »Tys láska má.« b) »Tak bílá.*

(Sl. Vlasta Kretschmerova.) Malát: » Venkovské obrázky*.

Klavírní kvintetto. (Pp. : Otto Kretschmer, Fr. Pochop, H.
Tomáš, MUDr. J. Tomáš a dp. J. Vomoil.)

Vinohrady Král. Koncert pianistky Loly Beranové
za spoluúinkování sl. Amálie Bobkové, lena Národního
divadla, a basisty p. Gust. Svojsíka dne 17. t. m. v Národ-
ním dom na Kr. Vinohradech. Program : Antonín Dvoák

:

a) Rej skítk, b) Furiant (sl. Lola Beranová), B. Smetana:
Arie Bari z » Hubiky« (sl. Bobková), ajkovskij: Arie

Gremina z opery »Eugenij Ongin* (p. Svojsík), Smetana:
a) Ze sn . 3, b) Polka do F-dur (sl. Beranová), Zdenk
Fibich : a) Z nálad . 12, b) Spor masopustu s postem (sl.

Lola Beranová), B. Smetana: Nekamenujte proroky; No-
votný: Bechyské písn (p. Svojsík), Ant. Dvoák: Ach,
není tu, není; Chvála: Povz mi; Kovaovic: Hvzdiky
(sl. Bobková), B. Smetana: Na behu moském (sl. Lola
Beranová).

J"udební pehled ciziny.

"V*íde. Nebylo možno ani pedpokládati, že by z po-
sledního sporu s filharmoniky Gustav Mahler byl mohl vy-
jiti jako vítz. tyicetiletá instituce filharmonických kon-
cert je píliš Vídeanm vzácná, než aby dali si na ni

svévoln kýmkoli sáhnouti. Celá vc vyízena sice tak, aby
autorita Mahlerova nevzala pohromy: intendance vzala na
se zaplatiti filharmonikm z dchod operního divadla 6000 K
za onch deset pebytených len orchestru, ímž otázka
podobná i pro budoucnost v principu je rozešena. Bu se

totiž nov angažovánu býti majícím lenm dvorního or-

chestru pi nabídkách engažementu vbec nebude zapoí-
táván' zvýšení stálých píjm cizí úet, totiž z výtžku fil-

harmonických koncert planými sliby pijetí do filharmonické
spolenosti, nebo v tom pípad, že na pijetí bude nalé-

háno z vyšší moci, ovšem bude za každého lena poskytnouti
aequivalent v obnosu 600 K. — Dne 10. íjna uplynulo pt
rok od okamžiku, co Mahler jmenován byl c. a k. editelem
c. k. dvorního operního divadla. Okolnost ta zavdala refe-

rentu »Reichswehru* Hansu Liebstócklovi podnt k pe-
hlednému ocenní celé dosavadní innosti editelovy. Oproti
nmu jeho pedchdce prý dovedl divadlo operní udržeti

v daleko vtší stabilit. I tehdy, když sám aktivn musil se

vzdalovati umleckého pispívání, šlo všechno v postavených
od nho kolejích. Teprve osudný oní neduh byl píinou,
že Jahn ani osobn nemohl pesvditi se o stavu ústavu

jím ízeného. Žurnalistika spustila lamento na celé kolo.

Rozhoeným tónem poukazovala hlavn na propadnutí dvou
novinek: »Chevalier Harmental* od Messagera a »La
Navarraise* od Masseneta. Jaký osud stihl za Mahlera
Rubinsteinova »Démona,« Thuillev >Lobetanz,« Reiterv
»Bundschuh,* Straussovu »Feuersnot« — o tom se nezmiuje
prý uikdo. Jedin novinky slovanského pvodu mly úspch:
Smetanv »Dalibor* a ajkovského »Eugen Ongin.* V prv-

ních dobách to šlo dobe. Mahler vrhl se s celou horlivostí
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na provádní »retuší« v operách stálého repertoiru. Každý
krok jeho vítán byl s jásotem. Na "Kouzelnou flétnu« na
píklad hrnulo se obecenstvo jako na njaký zázrak. Mahler
pedevším snažil se odstraniti »stary.« Renardova šla sama
pry, van Dyck byl vytištn. Proti tomu nebylo námitek.

Ale ty pozdjší experimenty s doplováním personálu

!

Kolik tuct host za tch pt let pešlo s^ nepoízenou pes
jevišt, dvorské opery! A pece o pevném ensembl není

ei! Ústav je bez bassist, velká opera je možná, jen když

se zlíbí zpívati si. Mildenburgové nebo pí. Sedlmaierové.

Za to je angažováno zbytených sil, které v pípadu odek-
nutí ze tvrté garnitury na jeden veer postoupí do první a

pak zase nemají nic jiného na práci, než ukazovat se v diva-

delní loži a po »Královn noci« vzíti za vdk teba pážetem
v ^Kouzelné flétn* nebo pastýem v »Tannháuseru.«

^
Ve

výprav neiní se nijaké kroky v ped. Wagner omílá se

stále od »Rienziho« ?.ž k "Soumraku boh,« ale hadrovitá

úprava "Rýnského zlata« a zícení se Walhally v "Soumraku
boh« jsou paskvilem na moderní scenáství. Pitžující okol-

ností pro Mahlera je, že se celé msíce sám neúastní in-
ného ízení, nechávaje vše na bedrech svých kapelník.
(Nedávno ídil »Dalibora« a tu kritika konstatovala, že na
duchu pedstavení bylo cítit, že zase jednou zasedl u pultu

"tyran domu ve své vlastní svrchované osob !«) Po tako-

vých nkolikamsíních pausách pojednou pekvapí obe-

censtvo — novou symfonií ! Liebstóckl dospívá k závru, že

Mahler je práv tak špatným editelem, jako by jím byl R.

Strauss. Oba mají sopenou povahu. Ta jim prospívá sice jako

umlcm, nikoli však tam, kde mají býti zárove úedníky.
U otvor sopky, kde vychrluje se láva, kou a popel, je prý

nebezpeno prodlévati. Tam není zvykem stavtí ani villy

— na tož teprve c. k. operní divadlo ! O vídeských pom-
rech hudebních promluvil náhodou tam nedávno dlevší Hans
Richter se spolupracovníkem »Neues Wiener Tagblattu«.

Piznal, že osobn vždy s Mahlerem vyšel dobe, ale nemohl
nikdy souhlasiti s ním umlecky, když ve svém nadbyteném
temperamentu šlapal nohama tradici. Vytýká Mahlerovi pe-
dlávání i Wagnerových oper (»Hollanana«, »Tannháusera«)
ale na druhé stran uznává ho zase za dnešních okolností

za jedin krom Mottla povolaného umlce, který svou energií

je schopen prospíi dvorní opee. — Zajímavo je, že Mottl
práv to byl, s nímž ped pti léty poítáno bylo pi obsazení
editelského místa ješt ped Mahlerem, ponvadž karls-

ruheské divadlo, pod jeho vedením znamenit prosperující,

vykazovalo nejlepší umleckou billanci ze všech zkoumání
podrobených operních ústav nmeckého jazyka. Mottl tehdy
nabídku odmítl, ježto v žádné píin nebylo vídeské po-
stavení s to, aby poskytlo mu svobody a jiné výhody, jichž

požívá jako velkovévodský generální editel hudební v resi-

denním mst Badenska.

Jednota eskoslovanských editel kr, ka-

pelník, varhaník a majitel hudebních škol.

(Za redakci této rubriky odpovídá B. Kašpar.)

Náš zákon. (Pokraování.)

Proto také bylo pední snahou naší, aby tato dosavadní
a žádoucí shoda nebyla zkalena, a abychom pedevším
uitelstvo pesvdili, že nic, cokoli podnikneme, nebude
namíeno proti nmu a že nedje se snad z úmysl ne-
pátelských. Ješt ped valnou hromadou obrátili jsme se
na »Úst. spolek jednot u.« se žádostí o dobrozdání o za-

mýšleném návrhu zákona našeho i o podporu díla našeho.
Na pipiš náš (ze dne 19. ervence t. r.) nedostali

jsme ppsud odpovdi.
»C. U.« v . 46. t. r. pinesl o vci naší zprávu, která

ale doufáme není než smýšlením jednotlivce. Vždy my
kroky své zaídili jsme úpln dle projev uitelstva samého
y této vci, v asopisech i schzích jeho hlásaných. Hudbou,
jako výživou zabývá se jen nepatrný zlomek uitelstva a i ten
stále ídne a mizí pirozeným vývojem vcí. Ve zmínné
zpráv uvádí pisatel, že návrh pijalo 8 len. Ale vždy
žádné, ani nejvtší sdružení nemá snad stohlavý výbor!
Návrh byl vypracován dle usnesení, manifestaního sjezdu
celého stavu ze všech zemí koruny eské v Perov r. 1900,
za souhlasu a pítomnosti zástupc koleg polských, slo-

vinských a vídeských. Pisatel také vyvyšuje hromadné

vyuování na mš. školách nad ono ve školách soukromých,
že ídí se osnovou zemskou školní radou schválenou a že
podléhá inspekci. Nepraví ale, kteí hudební výteníci osnovu
tuto sestavili, a kolik odborných, hudebn paedagogických
znalc v zemské školní rad zasedá. Pokud víme i zpv,
a tím více nepovinná hra na housle jest bohužel nezaslou-
žen bagatelisována, a nemže to býti tedy dkazem, že
osnova tato byla by lepší než ta, které mnohý svdomitý
a zkušený majetník vlastní školy hudební užívá. Vždy na
prospchu jeho žák závisí též jeho existence. Co pak
inspekce se týe, tu nelze bráti vážn, pokud nebude pro-
vádna hud. odborníkem. — Také dí dále pisatel, že vyuo-
vání dje se silami zkoušenými. Od soukr. uitele hudby
žádá se vysvdení c. k. státní zkušební komisse pro školy
stední a paedagogia, a s tím pec nelze porovnávati vy-
svdení z hudby pro školy obecné a mšanské, na základ
jehož na mš. škole se uí. Jest tedy v kvalifikaci uitele
ohromný rozdíl.

Konen praví p. pisatel, že vyuováním na mš.
školách umožuje se i chudým žákm v hudb se vzdlati.

My ale tvrdíme, a každý ve vc zasvcený, neped-
pojatý a hudebn vzdlaný lovk dá nám za pravdu, že tak,

jak vtšinou se toto uení praktikuje, jest úpln marným,
bezužiteným, s hlediska hudebn-paedagogického nepí-
pustným, ba škodlivým. Uí-li se 35 žáku souasn
v jedné hodin houslím, jest to monstrum, a nemže míri

nejmenšího prospchu ani kdyby žáci i uitelé byly bytostmi
nadpirozenými.

Prospch z takového uení není žádný a také pomrn
nepatrná odmna hmotná uiteli svdomitému, za nadlidskou
námahu s uením podobným spojenou nikdy nestojí. V zájmu
výchovy hudební a stavu našeho i uitelského doufáme práv
v uitelstvu nejsilnjší oporu získati.

Nkomu snad zdáti se budou slova moje, že otázka
chleba je diktovala, a tudíž s druhé opt strany upílišenými.
Ale tomu není tak! Jsem úpln nestranným, ale spravedlivým
posuzovatelem. Hudební školy nemám, žádné konkurrence
nemám a s uitelstvem pojí mne jen svazky pátelské.

* » • (Pokraování.)

— asopis »Cyrill« pinesl v minulém ísle zprávu
q exerciciích v Dašicích, pod níž vytisknuto jméno moje.
Žádal jsem redakci, aby lask. v píštím ísle uvedla, že
zpráva ta nepochází ode mne. Ponvadž se tak ale nestalo,

prohlašuji zde, že nepsal a nezasílal jsem já zprávu tu.

Boh. Kašpar.

Rzné zprávy.

* Náš milý spolupracovník pan Emil Hoffer bude
v úterý dne 14. t. m. na eské universit Karlo-Ferdinan-

dov povýšen na doktora veškerých práv. Gratulujeme.

* Církevní skladby Vojtcha Ríhovského do-

cházejí pozvolna i pozornosti ciziny. Nedávno provedeny

od nho »Requiem« a »Te Deum* v kathedrálním chrám
v Linci. Tamní kapelník mladému skladateli lichotivým do-

pisem podal zprávu o pkném dojmu, jež uinily na linecké

kruhy a zárove pislíbil i dalším pracím jeho vnovati ná-

ležitou pozornost.

* Na I. všeobecné dlnické výstav v Praze mezi obe-
sílateli zastoupena byla též firma c. k. dvorního dodavatele
Antonína Petrofa v Hradci Králové. Byv odkázán na boj
z mnohým pedsudkem, jímž naše obecenstvo bývá ovládáno
proti výrokm domácím, nabyl proslulý závod pece v dob
pomrn nedlouhé skvlé povsti a to pouze solidností práce,

bez všech humbug u cizích firem obvyklých. Dnes dopra-
covala se firma toho, že i nástroje nejvtšího objemu obstojí

v konkurrenci s výrobky cizích stavitel klavír. O tom podalo
nejlepší doklad velké koncertní kídlo, které na výstav praž-

ské bylo se zájmem od odborník zkoušeno. Take na výstav
táborské vystavené opusy pán Petrofovy dokaly se plného
uznání všeho navštvovatelstva.
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CAM1LLE BELLAIGUE:

Realism a idealism v hudb.
(Konec.)

A jaký je nad to idealism Šebestiána Bacha! Pro

lipského kantora stejn jako pro mistra ímské kaple

zdá se, že neexistoval svt vnjší. Oba se zabývají

jen lovkem a zvlášt lovkem v jeho vztahu k Bohu.

Radost a smutek, všecka váše je u Bacha posvátná.

Bach je dále idealistou pro všeobecnost a asto pro

abstraktnost svého genia. Nejprve pro všeobecnost.

Jako pravý idealista »ví, že nic nedovede spíše zlehiti

velký pedmt, než-li nadbytek podrobností; ježto

jsou to pouhé pídatky, spoí jimi, omezuje je na

nutnou potebu . . . Vystíhá se peliv všeho, co

by mohlo oslabiti velký dojem, kterým chce na nás

psobiti a podle slov jednoho z našich nejlepších

romancier neklade všecko na vnjšek, nýbrž dává

si záležeti na tom, aby ukázal, co je uvnit«.*)

1 když je u Bacha cit nejsilnjší, zstává pece pro-

stým. Hudba jej vyjaduje ve vší jeho rozlehlosti,

ve vší jeho hloubce a takka v celku ; nerozkládá

jeho ve složky, nezjemuje ani neznásobuje jeho nikdy.

Stává se též velmi asto, že ta hudba zbavuje se

vší pathetické nebo sentimentální významnosti. Pak

je jen rozumová nebo logická. Stvoena k tomu,

aby byla spíše chápána nežli milována, ta nebo ona

fuga Bachova obrací se spíše k sluchu nežli k citu.

Je jen mistrovským dílem ducha. Je však pece mi-

strovským dílem a když si ji pehrajeme, když po

dlouhých letech nalezneme ji nezmnnu v její ab-

straktní kráse, vzpomeneme si, že mimo a snad výše

nežli idealism citu a srdce je v ní jiný, mén osobný

a mén mnlivý : idealism ryzího rozumu.

Mozart je rovnž velký idealista a jeho hudba

snad nejastji byla kvalifikována slovem » ideální «.

Stále se vyskytuje, že Mozartv genius nejen pedsti-

huje, nýbrž petvouje cit nebo osobu jím pedvá-

dnou nebo zpodobovanou. »Figarova svatba« jest

nejznámjším píkladem ideálu takto transponovaného

nebo petvoeného. V obou áriích hrabnky, ve »Voi che

sapete« Cherubínov, malý páže z bláznivého dne a

*) Viktor Cherbuliez, v díle uv.

jeho kmorika, nalezli akcenty, jichž si nebyli vdomi,
a arie »pod kaštany dýše nyvostí, tajem ností, která

nikdy nepivádla v sladké mdloby srdce šelmovské

Zuzanky. Kolik melodií Mozartových penívá takto

nad slova nebo situaci ! Kolik je tu osob, které hudba

nadala vyšším životem, pouhá moc zvuk (a mnohdy
tak málo zvuk !) njaké jedné nebo sotva dvou arií : sv-
dectvím budiž královna noci, jejíž elo ovnil Mozart

nesmrtelnými hvzdami. Rovnž duo Paminy a Papa-

gena, ta nžná litanie dvou hlas, vyjaduje do jisté

míry celou myšlenku nebo všechen ideál lásky. Po-

pvky, ekl bych skoro stídavé odstaveky toho roz-

hovoru pipomínají na verše » Imitace « : » Láska iní

lehounkým, co je tžkopádné . . . iní sladkým a pí-

jemným, co je trpké. « Hle to zpívá ta hudba; je le-

hounká jako láska
;

je sama píjemnost a sladkost jako

láska.

»Don Juan« je též mistrovským dílem idealistním
;

»Don Juan«, který nikdy nezdá se tak krásným jako

pi etb nebo v koncert, »Don Juan«, jejž provozo-

vání a hmotné zpodobení vždy bude komoliti, protože

je to jen duch sám. Poslyšte : Dona Elvíra otevírá své

okno: »Ah! taci, ingiusto core! Ml, srdce nespra-

vedlivé!* Na míst tchto slov v jednom peklad
francouzském teme: »Noc svží, noc jasná« a ten

text není nikterak nevhodný. Smysl hudby je tak ši-

roký, ona šíí kolem sebe tak širou a hlubokou melan-

cholii, že je v ní vše obsaženo a jaksi zahaleno, že

zpívá a vzdychá zárove v kouzelné melodii : žalost-

nící duše choti a soucitné vánky noci. V téže dob
pod balkonem komu bude Don Juan zpívati serenádu?

Snad bude sám mysleti, že ji zpívá jen komorné ; ale

protože ta serenáda je nesmrtelná, protože »vše v ní

je pravda«, jak praví básník, který ji nejlépe pochopil,

»protože lidi klamou a milují«, protože »pláí s úsm-
vem na rtech « a protože «jsou nevinni a vinni zárove «

;

protože vše to chce íci ta malá píse, nevychází tedy

jen od toho, který ji zpívá, ona též jde dále a výše,

nežli je ta, která ji poslouchá, je to cosi vyššího v ní,

cosi všeobecného a jaksi ideální láska.

Ba i pi smrti komandérov uplatuje se Mozartv

idealism. Hudba nijak se nestará o to, aby nám ekla,

jaký byl ten živý lovk a jaká je ta mrtvola. Noto-

vala jen nkolik nák, od vzdechu k vzdechu sledo-
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vala mdlobu, zanikání bytosti. Zpv hoboje okrouhle

zaznl, jemný jako pramének krve, slabý jako poslední

výdech. Stojíme tu ped ním, co bychom mohli na-

zvati ideálem smrti; nerozumím tím smrt okrášlenou

a zbavenou své hrzy, nýbrž smrt jaksi zjednodušenou

a abstraktní, zredukovanou na to, co je v ní nejobec-

njšího a podstatného, co nezávisí pi ní ani na okol-

nostech ji provázejících ani na jakosti toho, kterého

stihla.

Vznešeným idealistou je Beethoven a ze všech

velkých hudebník ani jeden není vtší mravn nežli

on. Jeho umní je prosto vší smyslnosti, nevázané žá-

dným vztahem hmotným. Ba slyšíce Beethovena nevní-

máme ani lichotivou sladkost a fysickou radost, kterou

v nás vzbouzí asto njaká melodie, kadence Mozar-

tova. Af je to »Fidelio« nebo cyklus písní »Na vzdá-

lenou milenku «, všecka milostná hudba Beethovenova

je vážná a rozkoš v ní nemá žádného úastenství.

To není vše a idealism Beethovenv nezáleží jen v cud-

nosti jeho genia. Beethoven je idealista a to znaí, že

žádné hudební dílo není v tom stupni výsledkem nebo vý-

tvorem, zpodobením nebo vyzaováním toho, co v hudb
nazýváme myšlenkou jako njaká sonáta nebo symfonie

mistrova. Nikde hudební myšlenka není tak inná, ne-

zápasí, nevítzí jako u Beethovena. Beethoven je idea-

lista a to znaí dále, že mistr devíti symfonií dovedl

bez podpory slov, jedin hudbou vyjáditi nikoli cit

nebo váše zvláštní té nebo oné osoby, nýbrž cit vbec
a váše o sob, jinak eeno : ideu nebo ideál vášn

a citu. Skvlý píklad toho zevšeobecnní nalézáme

v adagiu tvrté symfonie (B-dur). Námt vášn nebo

námt mravní tohoto adagia je znám. Bylo dokázáno,

že obdivuhodná melodie je zpv lásky adresovaný hra-

bnce Terezii z Brunswick, » nesmrtelné milence«. Té

nesmrtelné lásky se zachovalo ješt jiné vyznání : ti

listy z téže doby psané rovnž od Beethovena hrabnce

Terezii. Máme zde tedy dvojí výraz slovní a zvukový

jediného citu. Je zajímavo srovnati prosu Beethovenovu

s jeho hudbou a lásku jeho, jež mluví, k jeho lásce,

která zpívá. Když mluví, iní to vzrušen, zanícen,

ba i nesouvisle. Slohem neuhlazeným a rozervaným,

perývány výkiky a apostrofami prozrazují listy stav

duše rozhárané a jakoby teštící. Na každé stránce, na

každé ádce ozývají se tam volání, ba i výkiky : »Mj
andli ! moje všecko ! mé já ! . . . Bu klidná, miluj

mne ! Jak po tob toužím a plái pro tebe, mj živote

!

moje všecko ! žij blaze ! Ó miluj mne stále a nezamítej

nikdy nejvrnjší srdce tvého t milujícího L. Vn
tvj, vn má, vn svoji.

«

To je skutenost, to je píroda a život; to je

lovk, ale jen lovk. Hledáte více nežli pírodu, více

nežli život a skutenost, chcete slyšeti po lidských slovech

mluvu božskou? Pette si adagio symfonie z B-dur

a vysvtlí se vám tajemství slova » ideál «. Pochopíte

s Hegelem a jako on, že hudba »nemá reprodukovati

výraz cit jako pirozený výbuch vášn ; má zpsobiti,

aby vnikl do zvuk, sestavených podle íselných a

harmonických pomr život bohatší a více oživený;

ona idealisuje takto výraz, dává mu tvar vyšší, stvoený

zcela umním a pro umní samo
;

prostý výkik se

rozvíjí v množství zvuk
;

je mu vtisknut pohyb, jehož

sled a bh jsou spoádány zákony harmonie a probí-

hají melodicky «.

»Bu klidná !« psal Beethoven mladé dívce a psal

jí to šílen. Ten klid, který úpln schází jeho listm,

má jeho hudba a šíí jej. Ne že by vymizela z toho

adagia váše. Vzruch duše zstal mocným ; osvobodil

se jen od spchu, neklidu, horeky a prudkosti, ode

všech neurovnaných hnutí, ode všech pechodných a

mnlivých zpsob, které jej inily mén ryzím a mén
krásným. Upevnil se, abychom tak ekli, ve svtle

vnosti, ve stálosti ádu, harmonie a míru. Zárove

stává se nám citelnjším nebo pímji citelnjším ;
noty

zdají se nám spolu prsvitnjšími a mén konvenními

znakami nežli slova a jejich pomocí ve velkém tajem-

ství rozeveném, jak íkal Goethe, pi etb vnikáme

hloubji.

Proto neznám v Beethovenovi krásnjšího píkladu

petvoení njakého citu nebo vášn hudbou a po-

vznesení oboru života a skutenosti v obor ideálu.

Wagner konen, ten velký realista, byl též zna-

menit idealistou a jen v »Tannháuseru« vidli jsme

již, jak se proti sob staví ob protivné síly jeho dvo-

jitého genia. Hudba Wagnerova, nejvíce nervosní a

nejvíce zmalátující, nejvášnivjší a po svém zpsobu

»nejfysitjší«, je zárove nejvíce nehmotná
;
jako žádná

jiná dovede býti jen duchem. Hudby vbec žádný

hudebník nepojal, abychom tak ekli, idealnji nežli

Wagner. Nejen že jako umlec pojímal ji jako filosof

nebo spíše jako metafysik. Žák Schopenhauerv pi-

pouští se svým mistrem, že hudba vyjaduje nikoli

viditelný tvar nebo stín, nýbrž metafysickou podstatu

svta. » Kdežto ostatní umní mají všecka vztah k ped-

mtu reálnému, hudba obrací se k nám pímo, ne-

zpodobujíc nám uritou njakou vc. Dotýká se nás

pímo v základu naší bytosti, neužívajíc našich schop-

ností rozborných a rozumujících. « Je-li pravda, že

všecka umní mají úelem zjeviti nitro lovka, je ne-

mén pravda, že »ve všech umních mimo hudbu dje

se toto zjevování jen nepímo a jaksi reflexivn. Tam,

kde ostatní umní íkají : to znaí, hudba jediná praví

:

to jest.« *)

*) J. O. Freson, »Estheika Richarda Wagnera*.—Wagner
uvedený u H. S. Chamberlaina, »Wagnerovo drama*.
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Idealism, to jest »stálé podrobování fakta idei,

která jej zpsobuje nebo kterou on plodí«,*) — v tom

je podstatný a uznaný ráz divadla Wagnerova. Ne bez

dvodu bylo poznamenáno, že v dramat Wagnerové,

tak jako v dramat Sofoklov a Racinov »fabule nám

pedstavuje dje neobyejn tragické ; ale básník ne-

obrací pozornost divákovu jen k tm událostem samým.

Co je iní zajímavými, co drama nám doléhav ped-

vádí, jsou práv naopak stavy duševní, kterými pro-

cházejí osoby, af již ty události podncujíce nebo stá-

vajíce se jejich obtmi.«**) V list o hudb, postave-

ném v elo »ty operních básní« ***), Wagner obšírn

vyložil otázku niternosti svého hudebního dramatu.

Lichotí si, že poprvé v » Zakletém Hollandánu» po-

skytl širého úastenství tomu, co nazývá niternými mo-

tivy akce. »Shledáte,« dokládá, » již více síly v rozvi-

nutí dje niternými motivy v »Tannháuseru«. Záv-

rená katastrofa rodí se zde bez nejmenšího násilí,

z lyrického a poetického sporu, kde žádná jiná, mimo

moc nejtajnjších mravních disposic, nepivodí rozhod-

nutí.*

Rovnž » zájem «Lohengrina« záleží zcela v peri-

petii, která se dokonává v srdci Elsin a která se do-

týká všech tajemství duše.« Co se tkne »Tristana a

Isoldy«, jestliže velcí duchové (jako Liszt) ji prohlašo-

vali za hlavní dílo nebo aspo za nejvíce výrazné dílo

Wagnerovo, stalo se tak asi proto, že smyslnost hudby

jde tam až k šílení a zuivosti, zatím co souasn ide-

alism básn je hnán až k abstrakci a symbolu. »Jak

jsem Vám pravil, « psal Wagner Bedichu Villotovi,

» cítil jsem se sám nucen, abych si položil tyto dv
otázky : »odkud a pro?«, které zpsobily, že vyprchalo

na dlouhou dobu kouzlo mého umní. Ale as mého

pokání nauil mne vítziti nad tím pudem. Všecky mé
pochybnosti se mi konen rozpptýlily, když jsem se

dal do svého »Tristana«. Pohroužil jsem se zde šupi-

nou dvivostí do hlubin duše, jejích tajemství a

z toho pravého stedu svta vidl jsem, jak se rozvíjí

jeho vnjší tvar . . . Žití a smrt, dležitost a existence

vnjšího svta, to vše závisí zde jedin na niterných

hnutích duše. Dj, který se práv dokonal, závisí na

jediné píin, na duši, která jej vyvolává, a ten dj
vystupuje na jevo takový, jaký si duše o nm uinila

obraz ve svých snech.

«

Zastavme se, nebo brzy nastane okamžik, »kdy

žák nebude již rozumli mistru a mistr nebude roz-

umti sám sob«. Kolik pec zbývá ješt íci o ide-

*) Chamberlain, na uv. m.

**) Chamberlain, »Richard Wagner a francouzský genius*

(Revue des Deux Mondes, 15. ervence 1896).

***) »Quatre pomes opra*, francouzský peklad

»Prstenu Nibelungova* od F. Villota. Pozn. pekl.

alismu Wagnerové : ne již Wagnera filosofa nebo bás-

níka, nýbrž Wagnera hudebníka a pouze hudebníka!

Idealistní je soustava píznaného motivu, která na

konec iní z hudby soustavu konvenních znaek více

rozumovou nežli citovou a dsledkem ideálnjší. Ide-

alistní je dále pes opané zdání, ten orchestr vzrostlý

úžasn, to rozvinutí všech zvuících sil, všech »dev«

a vší »mdi«, aby jaksi dodaly více látky a je-li možno,

všecku látku k disposici a ve službu ideje více vlád-

noucí a svrchovanjší. Idealistní je po jistých stránkách,

práv tak, jako se nám zdálo realistním po jiných,

i » prostedí «, jež si žádal Wagner k provozování svých

dl : ta ztemnlá sí, odkud každý dojem cizí dojmu

umní je vypovzen, kde nic, byf i pohled, úsmv,

tvá nebo šíj ženy, nedovedlo by nás odvrátiti od

ideálu, který nás chce a nás jímá celé. Idealistní je

konen ta nebo ona melodie, akkord, barva od Wag-

nera — Wagnera »Tannháusera«, »Lohengrina«, »Par-

sifala* — sdružená s tím, co mže býti nejcudnjší,

nejryzejší a nejzbožnjší v lásce božské nebo v lás-

kách lidských.

Stavíme-li se na ta rzná stanoviska, nalézáme-li

andla za zvíetem v povaze nebo v geniovi, který

byl jist nejmohutnjším píkladem té spornosti nebo

té vzájemnosti, není možno, abychom nepokládali ví-

tzství Wagnerovo za vítzství idealismu, a nepoznali,

»že nic není mén smyslného nežli toto pojetí hudby,

nic mén naturalistního, nežli to pojetí umní bu-

doucnosti*.*)

VI.

Takovým zpsobem všichni velcí hudebníci do-

svdili postupn idealismus svého umní. Ale jest

ješt jiné svdectví, které zárove bylo od nich vy-

dáno : totiž že ideál hudby nejen není neskutený,

nýbrž že je naopak — protože je to naše myšlenka

nebo náš cit nebo naše duše — nejpravdivjší, nej-

jistjší a konen nejskutenjší ze všech skuteností.

Tu jsme na obratu a jaksi na uzlin svého ná-

mtu a své studie; zde oba výrazy realismu a ide-

alismu, stojíce proti sob ve svých pojetích povrchních

nebo podružných, se smiují ve svém hlavním a hlu-

bokém významu. Práv tak pevod obou tchto výraz

jen zdánliv protikladných na totožnost jest základem

veškeré filosofické theorie idealismu. Bylo velmi správn

pipomenuto, »že ve filosofii — od Parmenida až po

Hegela a chcete-li, až po pana z Hartmann — ide-

alism záleží v tom, abychom uznávali za pravdivé a za

vskutku existující jen to, co existuje zpsobem stálým a

*) Brunetire, »Obrození idealismu*, str. 44.
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trvalým.*) íká se dále s menší pesností: »Ta filosofie

nazývá se idealistní, která postehuje nad tímto svtem

jiný vesmír, který skládají naše myšlenky, jehož podí-

vanou poskytuje všudepítomný duch i snad náš. Ona

se odvažuje více. Na míst, aby ihned duše nadšená

lepším spokojila se vynalézáním okolních bytostí, zkrá-

šlených typ, o jejichž stálosti neinila si žádných

illusí, duch sám erpá v sob samém ujištní a víru.

Skuteno, o nž usiluje, stává se mu zna-

mením a symbolem, avšak jsou to jeho my-

šlenky, se svými neoblomnými zákony, nevyerpa-

telnou rzností útvar a obrys, které jedin má
za pravdivé existence.«**)

Tak jako filosofický genius zná i hudební genius

tuto transposici ideálu a skutena, a provádí ji. Slovo

:

» myšlenky « zamte slovem: » city « ve vt svrchu

uvedené a podškrtnuté a ona stane se vývojem idealismu

v hudb tak pesným jako idealismus ve filosofii. Pro

hudbu ješt více nežli pro ostatní umní skuteno,
o nž usilujeme, stává se znamením a sym-

bolem, a jsou to city samy, které jediné má za

pravdivé existence. Skutenost, pravdivost cit,

hle, proto velcí idealisté, jakými jsou velcí hudebníci,

jsou též velkými realisty, nebo spíše velkými mluvími

pravdy. Této ideální pravdivosti nikdy se žádnému

z nich nenedostávalo. Staí, abychom se o tom pe-

svdili, srovnati a do jisté míry v njaký vztah uvésti

jejich hlavní díla k našim vášním, to, co my cítíme

k tomu, co oni vyjadují. Vn sedíc pi kraji cesty

lidstvo vn se táže : Jest njaká bolest, radost, sen

nebo duše podobná mé duši, mému snu, mé radosti

a mé bolesti? Nkdy pechází chodec, jenž zpívá: není

velký a jeho jméno nezachová se, nazývá se Wagne-

rem, Beethovenem, Mozartem, Bachem nebo Palestri-

nem jen tehdy, jestliže lidstvo sebe poznalo v jeho

zpvech.

A v jejich zpvech všecko lidstvo sebe poznalo

a ješt se poznává. Stále v nich nalézá základ a pod-

statu sebe sama, bytost své bytosti, ten ideální život,

ve kterém záleží nejabsolutnjší skutenost jeho života,

vše, co psobí, že ono je nikoli hmotou nebo pí-

rodou, nýbrž lidstvem. Hle, to je celý pedmt hudby.

Její obvyklý chod a její stálý postup záleží v tom, »aby

vystupovala po stupních niternosti, aby pro-

nikla, jak dobe íkají mystikové, z vnjšku do nitra a

z nitra k tomu, co je výše : ab exterioribus ad interiora,

ab interioribus ad superiora. « (P. Qratry.) Abychom

skonili a snad vymezili hudbu, v každém pípad,

abychom ji oslavili, stailo by zamniti nkolik slov

*) Brunetire, na témže míst.

**) Georges Lyon, »ldealismus v Anglii v 18. století*

(uvedeno u Brunetira).

v slavné vt Joubertov a íci : ím více njaká nota,

akkord, melodie, rythmus, zvuk, ím více to vše po-

dobá se citu, duši, tím je to ideálnjší, tím je to dále

skutenjší a konen tím je to krásnjší.

Peložil dr. Emil Hoffer (mimo ást v ís. 38.

dle redakního pekladu otištnou).

Nové nmecké divadlo.

Ti premiéry posledního stedového veera poskytly

by látku k srovnávání dojista pounému, ne-li vesms zají-

mavému: vedle dvou operních jednoaktovek, z nichž každá

smuje v pokrokové dráhy, ovšem zase každá jiným sm-
rem diktovaným povahou látky a osobní umleckou sklon-

ností a náladou skladatele, bezcenný kus pouhé baletní ma-

chy — tu zejí propasti nepeklenutelné a jen nutnost dopl-

niti veer na normální délku rozhodla asi ve prospch toho

spežení již v samém základu neodvratn se rozbíhajícího.

Nás zajímala v první ad prvá práce, vesnická idylla

»To jsem byla jáN (Das war ich), jejíž autorem-skla-

datelem je kapelník zdejšího nmeckého divadla Leo Blech
a k níž slovní podklad poskytl rovnž pražský hudební kritik

spisovatel dr. Richard Batka. Proto ob druhé premiéry,

Roberta Erbena psychologicky se tváící akt »Enoch Arden«,

k nmuž Tennysonovo stejnojmenné dílo bylo literárním

základem a Bertév balet »Benátský karneval*, plný karne-

valov otelých ukázek hudební fraseologie tanení bh ví

kolikátého ádu — pejdeme bez obšírnjšího rozboru.

S látkovým námtem shledáváme se jako s dávným zná-

mým : nkolik scén boccacciovského stihu, jakými se hemží

v podobné literatue jakostí literární a umleckou daleko

mén cenné, pi vší jednotvárnosti, kterou pináší s sebou

nutn nkolikeré opakování téže jevištní akce, sepedeno je

podle vzoru Huttova v psobivý drobný celek. Dr. Batka

obratn vyhnul se všemu, co chytlavému obecenstvu poskyt-

nouti by mohlo podnt k falešnému mravnímu rozhoování

i k žádostivému lapání po dvojznaných slovních obratech

:

jeho zpracování je sice idylla, ale ironická, tveraivá bez

rozpustilosti frašky, — zkrátka podle staršího názvosloví:

komická opera, operní žert Stedem motivickým je malé

nedopatení, kterého se dopustil pachtý Pavel (kdysi kolem

let ticátých minulého století) tím, že nevda o mravokárném

zvdavém zraku komické sousedky pitoil se z rána ke své

mladé a vnadné tetce a pi vzájemném škádlení vzal si

malou odmnu za pomoc pi práci — polibek s jejích teš-

ových rt. Sousedka jist bude žalovat, to ví dobe pro-

hešilý manžel: proto opakuje celou scénu se svou tak tro-

chu »zanedbávanou« ženou, aby sousedku zmátl zdánliv

tím, že by obviovala ho z pestupku manželské vrnosti

a stálosti spáchaného s — vlastní ženou. S druhé strany

i tveraivá dívina pispje svou hivnou k piostení dkaz
v neprospch pravdomluvnosti a bystrozrakosti sousediny:

provede podobnou scénu — tedy již do tetice — se svým

pravým vyvoleným, švarným, ale v lásce trochu sentimen-

táln naladným eledínem Petrem. A tak na konec má
sousedka za všecku péi o blaho svých bližních jen smích

provázející více mén výbušn i zlostn opravdov mín-
nou námitku: To jsem byla já! To jsem byl já! — a nad

to neslavné vyvezení na trakai kamsi do ústraní. Jak vidti,

pevládá zde lstiv komický živel, k nmuž nutným, ale po-
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nkud málo rozpedeným intermezzovým kontrastem je láska

Petrova. Scény mají žádoucí pružný spád a vhodn užitá

varianta vzbuzuje i pi repeticích akce zájem a pozornost.

Že slovní roucho Batkova operistního zpracování je všude

dokonale broušeno v pknou a zpvnou dikci, neteba tu-

ším pipomínati pi autoru, jenž co chvíle ukazuje umlecky-

literární kvality své spisovatelské innosti s nových závažných

stránek.

Skladateli poskytuje Batkv text vdné pole k roz-

pedení svžího komického jádra stejn jako k výraznjšímu

vykreslení erotické, pkn náladov zabarvené kontury lásky

Petrovy. V prvním smru snažil se autor vykoistiti co nej-

více tch živl, které v orchestrování díla jsou neklamnou

oporou a záštitou plného vnjšího úspchu: svžest zvuko-

vých barev, pro nž jeho zkušená ruka dovede mísiti p-
vabné a užitím svým zajímavé odstíny, a uritostí pízvuku

dramatického. Blahodárný vliv na organické spjetí slova

s hudbou mli u nho patrn »Misti pvci norimberští«,

jež dovede jako dirigent podati se znaným dílem jejich

pvodnosti, — zejména nenáhlé, neperývané pechody ástí

pronášených stylisovanou mluvou hudební k rozkvtlým

melodiím pevnjších útvar, které zase nám pipomínají

autora jako skladatele nkolika krásných kvt písových,

byly nám lahodným pedmtem pozornosti. Ale co zdá se

mi býti více vzdáleno umlecké povaze Blechov — je práv
bystrá, voln vytryskující invence v komické charakteri-

stice, jež opena je o momenty více formální nežli nitern

hudební : jadrnost a tak trochu zárove hýivost v pregnant-

ních, charakterisujících živlech komiky (jak u nás Smetana

je vypravil do pokrokového šumivého proudní v komické

opee) zstala v celku cizí pozoruhodnému talentu, jehož

dráhy spjí v jiné strany : k vážným, krví života živeným

námtm hudební lyriky, jichž ukázkou je nám v pozorova-

ném díle celá postava Petrova s poutavou jeho zádumivou

písní a jež uplatují se v druhém, eroticky naladném smru
Blechovy opery, o nmž stala se svrchu zmínka. Kde pak

polyfonn plyne proud díla, za zmínku aspo stojí mistrné

vedení hlasového pletiva, jež nevyhýbá se ani nesnadnostem

nejvtším ani stísnnosti vokálního rozsahu harmonických

mezí — jak proto máme doklad v hašteivém kvintettu.

Provedení pkného dílka bylo svží a svdilo o chuti

k práci a porozumní. Psobivými dvojicemi byli pí. Hube-
niová (Marta) a p. Zádor (Pavel) na jedné a pí. Franková

(Rženka) a p. Elsner (Petr) na druhé stran. Pvecky ob-

tížný part sousedky zdárn provedla sl. Fellwocková. Celek

byl vybroušen do lesklých hlatí, jež pi oblib, které požívá

skladatel-dirigent, neminuly se úinkem. Dr. E. Hoff er.

eské divadlo v Brn.
Tentokrát zaala saisona za pomr píznivých, mimo-

ádných. Nadšení, které je pozorovati na všech stranách, vy-
volané vážnou akcí za úelem brzkého postavení dstojného
divadla, nezstane zajisté bez úinku na prbh celé saisony.

Situaci pítomnou ml také na pamti editel p. Lacina,
když spolenost svou doploval; zdá se, že noví lenové
jsou vesms dobrou náhradou za své pedchdce. To platí

jak o inohe, tak o opee. Litovati ovšem dlužno, že nebyla
opt angažována pí Svobodová-Hanusová, nebo velké dra-
matické úlohy, jako Libuši, Miladu a pod. sotva uslyšíme
v podání herecky i pvecky tak pkném, jak zvyklí jsme byli

u této dámy. Nevíme vlastn, které z obou nynjších prv-
ních sopranistek pidlovány budou, nebo která v boji o jed-

notlivé zvítzí. Paní Skálovou nejradji slyšíme v oboru

mladistvých dramatických úloh, které svdí tak výborn
hlasu jejímu a ve kterých docílila vždy nejkrásnjšího úspchu.
Týž neml pece menšího významu, než kdyby ho byla do-

cílila v jiném oboru úloh. Proto bychom byli povolaným
initelm upímnou radou, aby paní Skálová pro obor, v nmž
skuten vyniká, zachována zstala.

Nov angažovaná sl. Eisenhutová, pokud hlasu se týká

i výraznou hrou, zdá se spíše aspirovati na obor velkých

d.amatických úloh — a po jediném poslechnutí, a sice

v Prodané nevst, nepokládáme náhled svj za neomylný.

V úloze Maenky osvdila se sl. Eisenhutová plnou mrou

;

jen obáváme se, aby výkony její netrply tremolem a ne-

dosti správnou vokalisací. Snad se slena tchto dvou škdc
dovede shostiti. V opee je novým také druhý tenor, pan
Lebeda, a zdá se, že uspokojí. Málem bychom byli zapo-

mnli na p. Doubravského, prvního tenora, jejž jsme vlastn
na prvním míst jmenovati mli; nestalo se tak, ponvadž
ho po roní pause za nového nepokládáme, naopak jako

starého známého vele na novo vítáme. Vážíme si ho jako

pvce nad jiné dovedného, i pro jiné cenné vlastnosti,

i osobní.
Dosud provedeny byly ti opery: Psohlavci, Verdiv

Otello a Prodaná nevsta. Nejvíce vyniklo provedení Otella

i jako celek, nejen v podrobnostech Desdemonu zpívala pí

Skálová, Otella p. Doubravský s výsledkem co nejlepším.

U p. Doubravského dlužno vedle cenného výkonu pveckého
pochváliti také hru. I Jago pán Komarovv byl pozoruj

hodným výkonem pveckým i hereckým. V Prodané nevst
seznali jsme sl. Eisenhutovu — o emž stala se již zmínka,

druhého tenora p. Lebedu v úloze Vaška, kterou slušn pro-

vedl a p. Zóllnera v úloze principála. Zásluhou p. Zóllne-

rovou a ásten i pispním sl. Horníkovy v úloze Esme-
raldy íslo komediant zvrhlo se úpln ve scénu fraškovitou.

Oekáváme od p. kapelníka Procházky, že podobného zne-

švaování hudby Smetanovy více pozorovati nebudeme.
Z ostatních výkon v Prodané nevst vynikal Jeník pana
Doubravského a Kecal p. Pivokv.

Orchestr zdá se býti co do sestavení lepším nežli loni

;

je rozmnožen mimo jiné i harfou. Kapelník p. Procházka

již ped asem osvdil u nás svou dovednost. Sbor je se-

staven po vtšin z nových len, není proto sezpíván a

zdisciplinován. Nutno tedy poshovti. —vs-

Feuilleton.

Tereza Stolzová.
Napsal J. Málek.

Dne 25. srpna t. r. zemela v Milán proslavená uml-
kyn naše Tereza Stolzová. Zesnulá Praze jsouc neznáma,
pokud fenomenálního umní jejího

^
se týkalo, ale jinak

dobe akkreditována jako zpvaka jména svtového a uml-
kyn vzácného zrna. Co jiného také mohlo by více svditi
o výši, jaké umním svým byla dostoupila, než to, že mistru

Verdimu práv umní Stolzové bylo tvrím základem pro
celou adu zpvních partií, kterými vyzpívala »la Tereza« ve
dvou dílech svta sob i Verdimu slávu nehynoucí. Naro-
dila se r. 1832 v Labském Kostelci, a za patrné lásky k zpvu
dospla let, kdy možno bylo zjevné vlohy sviti výchov
pražské konservatoe. Avšak dva roky na uilišti tom ztrá-

vené probhly pro Stolzovou bezvýznamn, aspo po dob
té prohlášeno se strany kompetentní, že nelze oddávati se jí ani

v hudebním, ani ve hlasovém ohledu njaké píznivé nadji.

Na í stran chyba spoívala, vysvítá z dalšího poínání si

umlkynina. Nezvratná ve svém pedsevzetí i pesvdena
jsouc sama o sob, Tereza Stolzova obrátila se na proslulou

v dob tehdejší a osvdenou uitelku ahounovou, hledajíc

u ní nejen opory ve svých umleckých tužbách, ale i spolé-

hajíc na osvdenou methodu zkušené uitelky. A nad vše
oekávání doznalo zde studium výsledk tak skvlých, že
odhodlala se Stolzová ucházeti se o pevný engažement.
Podnikla k tomu cíli cestu do Itálie, ímž nemálo prospla
nabytí umleckého sebevdomí. Nebo cestou pes Terst

navštívila Stolzová strýce svého, skladatele Ricci-ho, aby
s ním se poradila o krocích dalších. Tento poznav okamžit
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fond veliké hudební intelligence, spojené s ídkým bohat-
stvím hlasového materiálu, sprostedkoval netei své další
výcvik ve zpvu u vhlasného mistra slavné pamti Lamperti-ho
v Milán, z jehož školy ovšem vyšla Stolzová již jako umlkyn
v každém ohledu dokonalá. A te hodlala uskuteniti dávnou
svoji tužbu, aby mohla se vnovati divadlu. Nebylo však
snadno za pomr tehdejších domoci se trvalého úvazku
takového, nebo veliký nadbytek zpvních sil byl píinou
zvyku a zaízení, že smlouvy s každým umlcem uzavírány
nejvýše do tí let. Nahodilá však známost Stolzové s bratrem
ruského konsuh sprostedkovala jí engažement do Tiflisu,
kamž r. 1858 se odebrala jako druhá sopranisíka. Vážným
onemocnním primadonny dostaly se však všechny partie do
rukou Stolzové, a »la Tereza« je uplatnila zpsobem takovým,
že po uplynutí závazku v Tiflisu byla ihned engažována do
Caihradu, a odtamtud znova pipoutána zpt do Tiflisu.

Jaké obliby u obecenstva i správy divadelní Stolzová si vy-
dobyla, je patrno z toho, že dáno jí bylo velice ídce udí-
lené povolení k benefici. Nkolika málo slovy, pro zvláštní
zpsob, jakým se tato dála, nutno se zmíniti. V den benefice
odevzdány ráno veškeré klíe k divadlu v ruce beneficianta,
který ve vyhražené místnosti dával rozprodávati vstupenky
a zde souasn pijímal došlé estné dary. Tak stalo se
i pi benefici Stolzové, která toho dne obdržela také známý
dar, massívní zlatou korunu ohromné ceny, která do dnes
jako cenná relikvie chována jest v Milán v nakladatelství
Ricordi-ho, nynjšího jejího majitele.

Všechna sláva a nadšené oceování, jakých se dostalo
umlkyni v Tiflisu, pece jen nedovedly v Stolzové utlumiti
mocnou touhu, dostati se tam, kde uplatniti smly se jen
síly nejprvnjšího ádu, t. j. do Milána a jeho proslulého
divadla »della Scala«. A povst vhlasné umlkyn, razící
si vítzn cestu celým svtem, i zde se potvrdila, a »la
Stolz* engažována k milánskému divadlu r. 1865. Prvé její

vystoupení bylo poátkem nepetržitého triumfu, který vrchole
svého^ doznal tím, že Verdi, uslyšev zde poprvé umlkyni
v plné mohutnosti, v nadobyejné, všestranné dokonalosti,
vymohl na Stolzové slib, že bude interpretkou všech
sopránových partií jeho zpvoher, jak hotových tak teprve
chystaných.

Vzájemný obdiv obou umleckých koryfeií tchto byl
podkladem dalšího hlubokého pátelství, které jednak i blaho-
dárn psobilo na umleckou progressi Stolzové i Verdiho
po stránce esthetické, i jinak velice zdatn pisplo k pev-
nému základu oboustranného materielního biahobytu. Ob
umlecké individuality tyto trvaly po celý další život v ts-
ném souladu, takm nerozluném. I stalo se pro Stolzovou
nezbytným, netoliko dle nejvlastnjšího pání Verdiho vytvo-
ován' všechny nové partie v premiérách, ale i jinak, když
kladena byla Verdimu podmínka pro zamluvené zpvohry,
aby zabezpeil dotyným divadlm souasn se zpvohrou
novou i výkony Stolzové — tvoiti jménem svým souástku
uzavených s ním smluv.

Prvá partie, která umlkyni z Verdiových oper pipadla,
byla »Eboli« v »Donu Carlosu«, a patrný dkaz, jakým úinkem
nezmrné kouzlo zpvu Stolzové na Verdiho psobilo, jest
zajisté to, že tuto, pro Paíž objednanou zpvohru zcela
pepracoval. V partii Eboli také nejpatrnji jeví se ídký
obsah hlasový, jakým »Ia Tereza« vládla — v partu Eboli
využitkoval Verdi všechny tóny altové polohy, kterými uml-
kyn pekvapovala, a celý rozsah fenomenální její výšky,
kterouž posluchae fascinovala a v nadšení uvádla. V krát-

kém ase vystídala »!a Stolz« všechna elnjší divadla vlaš-
ská, a stupovalo se umní její souasné se slávou, s jakou
potkala se její vše si podmaovavší umlecká individualita.

V tuto dobu nejvyššího rozmachu umleckého objed-
nána umní milovným místokrálem egyptským, Ismailem
pašou »Aida«, za kterouž ustanovil si Verdi sám honorá
100.000 frank, a která za píinou otevení prplavu Suez-
ského mla poprvé vypravena býti v Kahýe. Vypuknuvší
však válka prusko-francouzská zdržela dohotovení v Paíži
objednaných rekvisit, dekorací a kostým a vypravena byla
následkem toho v Kahýe s nádherou a nákladem nesmírným
teprve 24. prosince 1871 — avšak bez Stolzové. A ráda by
umlkyn byla se premiéry súastnila, zdržena byla zvjáštní
umínností skladatelovou, který jednak nenávidl súastniti
se svých premiér, jednak nesmírn se obával moské nemoci
pi nezbytné cest po moi. Pes to zpvohra došla v Kahýe

úspchu co nerozhodnjšího, a pešla pes druhé jevišt
v Milán r. 1872, poprvé se Stolzovou v titulní úloze. Pi-
rozeno, že v partii Aidy, kde tém každá nota vypotna
byla skladatelem na effekt bájené hlasové mohoucnosti a la-

hody, »la Tereza* slavila triumfy takové, že povst o nich
pronikla v dob nejkratší celým civilisovaným svtem. A tu
ovšem odevšad byvši vybídnuta k pohostinským hrám, v ad
prvé podvolila se Stolzová pece k cest do Kahýry, a zpí-
vala tam Aidu nemén než 30kráteposob, za
kterýžto výkon pivezla si do Milána jako honorá kapitál
150.000 frank. O pekot docházelo ji pozvání za pozváním,
z kterýchž nejdležitji! bylo uinné jí z Paíže, kamž spla
Stolzová v r. 1873 souasn s Verdim. Nebo prve než vy-
stoupila v »Aid«, která tam s výhradnou podmínkou úinko-
vání Stolzové mla býti vypravena, oslnila »la Tereza* Paíž
úinkováním v Requiem, které poprvé tam provozováno
bylo, ízeno byvši samým skladatelem Verdim. Hlavní tehdy
spoluúinkující zvnni jsou na titulním listu vydání Ricor-
diho. Byli to : Tereza Stolzová — soprán, Marie Waldman-
nova — mezzosopran, Oiuseppe Capponi — tenor a Armondo
Maini — bass. (Píšt ostatek.)

Zprávy spolkové.

Jednofa eskoslovanských editel kr, ka-

pelník, varhaník a majitel hudebních škol.

(Za redakci této rubriky odpovídá B. Kašpar.)

Schze výboru konaly se posud v mstech mezi Prahou
a Chocní ležících, ale následkem usnesení valné hromady
(k návrhu samého výboru), že každoron jedna schze
výboru konati se má na Morav, nutno bude dosavadní
zvyklost vhodn pozmniti.

Pi jiných, zvlášt místních spolcích pi volb výboru
jest jediným mítkem osobní vlastnost, zásluha a schopnost
voleného. U nás, sdružení široce rozptýleného, mimo to

nutno vždy zení míti i na to, aby výbor byl pokud možno
soustedn. Je navštvování schzí u nás spojeno nejen se

ztrátou asu, ale i se znanými asto obmi penžními.
A tato okolnost jest pi volb u nás nejdležitjší a též

vždy v pední ad jest k ní brán zetel.

Letošní výbor jest jak známo: peds. Fr. Šubert,

. Bro I. místop. A. Heman, Praha, II. místop. J. Ko-
vanda, Jarom, jednat. B. Kašpar, Dašice, pokladn. J. Vejda,
Dašice. Výbor: K. Budík, Pol. Ostrava, J. Bušek, Smíchov,
E. Cimr, Praha, F. Filipovský, Pelou, H. Hopp, Hodonín,
AI. Kubíek, Choce, J. Procházka, Pardubice, AI. Ruka,
Daice, J. C. .Sychra, Ml. Boleslav a A. L. Vymetal, Slaný.

Náhradníci: . Holub, Holice, P. Kocian, Ostí nad Orl.

J. Malina, Vinohrady, AI. Provazník, Rychnov n. Kn., Jind.
Zýka, Kouím.

Dle tohoto výboru nejvýhodnjším by bylo, aby jedna
schze konala se v Praze, jedna v Pardubicích a jedna
v Brn neb Olomouci.

Aby schze byla schopna usnášení, musilo by do každé
nejmén 8 len dle stanov se dostaviti, a proto rozumnj-
ším bude vždy o 2—3 leny více povolávati, kdyby snad
pro nepedvídanou pekážku nkdo nemohl pijeti.

Rozdlíme-li výbor na skupiny^nejbližších místu schze
len, pro Prahu jsou to pp. : Šubert, Heman, Bušek,
Cimrv Sychra, Vymetal, Malina, Zýka, pro Pardubice
pp. : Šubert, Kovanda, Filipovský, Kubíek, Procházka, Holub,
Kocian, Provazník a pro Moravu pp. : jeden ze tí ped-
sed, Budík, Hopp, Ruka, Kubíek, Kocian, Procházka,
kteí nikdy nesmjí scházeti. Jednatel a pokladník jezdí do
všech schzí. Prvý nesmí scházeti nikdy a mže v pádu
poteby druhého zastoupiti. K doplnní pražské skupiny
nejvýhodnji lze náhradou pozvati pp. Procházku, Fili-

povského, pardubické pp. Zýku, Hemana, Buška a Cimra,
a moravské pp. : Holuba a Filipovského.

Tímto roztídním, myslím, nejlépe se vyhoví zájmm
len i zájmm Jednoty. Pp. leny výboru prosím, aby lask.

se mnou sdlili bu souhlas, bu pípadné námitky a jsou-li

pro to, aby pro letošní správní rok poádek tento byl závaz-

ným. Výsledek dovolím si pedložití prvé schzi výboru.
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Vc jest pro organisaci naši velmi dležitá! Nejmén^ za-

jištna jest schze moravská a proto zvlášt u ní jest teba,
aby dotyní pánové za každou cenu se dostavili.

• *
*

— »N. Pol.« píše : Mšanská beseda v Praze
a hudba. Pod tímto záhlavím brojí »Národní Listy« proti

lenstvu a správnímu výboru, že pro období zimní zadány
byly nkteré koncerty hudb vojenské, ízené kapelníkem
panem Pímanem. Vzhledem k tomu došlo nás se žádostí

za uveejnní toto sdlení : Beseda mšanská byla v roce

1891 první, jež nahradil i kapelu vojenskou kapelou civilní

a podporovala po celá ta léta tyto kapely, a mimo Schu-
strovu žádná nestála na výši požadavk. Když však kapely
vojenské hrály opt na Žofín a na ostrov Steleckém
a lenstvo besední nechodilo na koncerty kapely obanské
a navštvovalo radji místnosti takové, kde hrála hudba
vojenská — a když v období zimním kapela Schustrova,

zamstnána jsouc ve Varieté, nemohla hráti v Besed — tu

nezbyla správnímu výboru jiná volba, než buto upustiti

od poádání koncert vbec, anebo pozvati dle pání lenstva
aspo pro ást koncert hudbu vojenskou. Jest opravdu
k politování, že za celých 11 let nebylo možno udržeti

aspo jedinou stálou kapelu civilní, která by sestávala

z hudebník osvdených a sehraných; Beseda mšanská
starala se všemožn, aby kapelník první kapely civilní nalezl

aspo takovou podporu, aby mohl samostatn, psobiti

;

bohužel však místo nho obdržel subvenci pan Šebor, od
nhož se oekávalo psobení nejlepší, ale oekávání toto

bylo sklamáno. Pan Šebor, nemaje poslední dobou mimo
Besedu mšanskou v Praze skorém žádné jiné místo, kde
by hral, nemohl bez osobních obtí, jichž veejnost naše
na nm žádati nemže, nahraditi hudebníkm svým ani

honoráe za zkoušky a následek toho byl, že pi koncertech
nebyla souhra a že i hudebníci stále se mnili a orchestr

nebyl asto ani úplným. Koncerty v Besed mšanské svého
asu stály na takovém stupni dokonalosti, že byly to opravdu
požitky umlecké a místností spolkové asto nestaily
návštv ; a aby zase k této úrovni dosply, jest páním
lenstva a výboru nejen správního, ale i zábavního.

— Uprázdnno jest místo iditele kru v Blatné a
V. Kikind (Uhry).

— V minulém správním roce dostalo se Jednot dar

:

estný len jednoty kol. AI. Hnilika 50 K, kol. Šlesinger
(výtžek koncertu žákovského) 10 K, sl. spolek » Dalibor*
v Rychnov n. Kn. 10 K, sl. záložna v Peloui (jest dobro-
dincem Jednoty) 10 K.

. — Ve Vídni zemel (2. srpna t. r.) kapelník dómu
sv.-Štpánského Rud. Bibl, který místo to jen nkolik týdn
zastával, jsa díve dlouhá léta tamtéž varhaníkem. — V ezn
Eak zemel (4. srpna t. r.) Bedich Pustet, známý nakladatel

ud. (»C. GU).

Dopisy.
Z Nymburka. Denními listy posledních dn prolétly

zprávy o úspších, jichž dodlala se eská pvkyn slena
Hedva Hbschová na divadle magdeburském. Ponvadž
výkony sleniny jsou mn známy a mohu s dobrým svdo-
mím potvrditi, že jedná se skuten o pvkyni výtenou,
která každému jevišti dosud byla ozdobou, dovoluji si uvésti

nkterá bližší data a prosím vás, velectný pane redaktore,

abyste nkolika tmto ádkm popál místa ve svém ctném
list. Slena Hedva Hbschová narozena jest v Brn, odkud
otec její po nkolika letech se pesídlil do ech a usadil se

jako advokát v Police. Poátkm hudby a sice klavíru a

zpvu uila se u dda svého, tamjšího uitele a editele
kru Frant. Bergera. Ponvadž jevila velikou náklonnost ku
zpvu, vstoupila do pvecké školy Lukešovy, naež zdoko-
nalovala se u znamenité zpvaky a uitelky Luisy Dust-
mannové ve Vídni a u koloraturní pvkyn Organi v Dráža-
nech. Již v 18. roce angažoval ji editel Rosée, který zname-
nitý její talent vystihl, pro divadlo ve Gdasku, naež uinna
jí nabídka ku dvornímu divadlu v Mannheime, jehož byla

jednou z pedních ozdob. Další stanicí byl Dsseldorf, vý-

chodní divadlo v Berlín, naež získána byla pro pítomnou
saisonu divadlem v Magdeburce. Repertoir sleny Hbschovy

jest rozsáhlý a uvádím z partií, v nichž jak po stránce

pvecké tak i mimické vyniká, zejména : Aninku (arostelec)
Zerlinu, Páže, Marii (Zbrojí), Undinu, Gabrielu, Mignon,
Aniku (Perníková chaloupka), Madame Dorbel, Madlenku
(Postilion), Rosu Friquetovu, Maenku (Prodaná nevsta),
Benjamina (Josef), Gemy (Tell), Adélu (Netopýr). Posudky
o výkonech sleniných oplývají nejvtší chválou. Tak píše

berlínská »Die Post», že sl. Hbschová, jako Aninka cítí se

na jevišti úpln doma
;

zpívala a hrála úlohu svoji tak roz-

košn a svže, že zvlášt ve svatební scén dosáhla nejkrás-

njšího úspchu. V Mannheim pravili o opee »Josef a jeho
brati«, že rozkošný byl Benjamin sleny Hbschovy, která

v podobných úlohách rozvinouti mže celý pvab svého
naturellu. To byl ideální Benjamin, jakým sotva které jevišt
vykázati se mže. »Undina«. Titulní úloha náleží k nej-

krásnjším výkonm sl. Hbschovy, ona disponuje nutnou
pro tuto úlohu výškou a zpívá se vkusem a porozumním,
jak toho poetická tato úloha vyžaduje. Jako Undina podala
nejkrásnjší výkon. »Tell«. S pekvapující jistotou a silou

podala slena nikoli snadnou partii Gemmyho, zvlášt ve
finále prvního djství stála v popedí celého výkonu. »Don
Juan«. V partii Zerliny byla sl. Hbschová opt jednou ve
svém živlu ;

zpívala a hrála s pekvapující jistotou a rozto-

milou svžestí. Ve scén s Don Juanem co do zpvu i v mi-

mické ásti znamenitému hosti úpln se vyrovnala. Ve svr-

chovanou pochvalu vyznívají hlasy i o koncertních výkonech
sleniných v Elversbergu : Pvkyn dvorní opery v Mannheim
sl. Hbschová, zjev nadmíru sliný a sympathický, která

pro jeden veer byla získána, svým orgánem umlela i nej-

písnjší kritiku. Tvoení jejího tónu jest ideáln isté, barva
a svžest hlasu úchvatná a výslovnost bezvadná i tenkráte,

když slena frase hudební v nejvtším pianissimu tém jen

vydechuje. Po písni »mladá padlenas pi níž svojí bezvadnou
koloraturou takka oslnila, rozpoutala se taková boue po-
tlesku, že slena znova a znova pidávati musela. Magdeburské
»Neueste Nachrichten« ze dne 16. b. r. píší, že na tamjší
scén soubretta s tak skvostným hlasem po dlouhá léta již

nebyla slyšena. Frant. Berger, sbormistr »Hlaholu«.

Rzné zprávy.

* Mladistvý virtuos na harfu p. Leo Zelenka, který letos

vystupoval s úspchem v Porýní, engažován byl k mstské-
mu divadlu v Kolmaru a zárove jmenován professorem na
tamní konservatoi.

* Velkovévodský generální hudební editel, proslulý

dirigent Fritz Steinbach, ustoupí 1. beznem 1903 od ízení

meiningské kapely, byv jmenován po Wllnerovi mstským
kapelníkem v Kolín n. Rýnem. S úadem tím spojeno je

ízení Grzenichových koncert a konservatoe hudební.

* Blechova opera »Das war ich«, o níž referát piná-
šíme v píslušné rubruce, byla poprvé vbec provedena na
dvor. divadle drážanském.

* Provedení pomníku Brahmsova ve Vídni sveno bylo

porotou prof. Rudolfu Weyrovi. Konkursu úastnili se pouze
tyi výtvarníci, z nichž Klinger a Kundmann byli pedem
vyloueni, nevyhovvše ustanoveným podmínkám.

* Smutného osudu dožila se komorní pvkyn Amálie
Maternová. Celá movitost její zabavena byla ve Št. Hradci
soudní exekucí, m. j. podobizny Wagnerovy s lichotivými

dedikacemi a brnní, jehož používala umlkyn pi prvních
pedstaveních »Prstenu Nibelungova« v Bayreuthu a jež jako

starý plech soudn odhadnut na — 4 koruny. V hudebních
kruzích žehrá se na rodinu Wagnerovu, že ze svých million
niím nepispla k záchran tak zasloužilé o Wagnerovo
dílo pvkyn.

* editel Jos. Písecký z Rokycan složil státní zkou-
šku ze zpvu s vyznamenáním a poctn byl mimo to velou
gratulací pedsedy komise dra Gundlinga.

* Slena Pavla Kubrova z Prahy, žákyn hudebního
ústavu Bedicha Sequense v Karlin, Královská t. . 56,

podrobila se dne 15. t. m. zkoušce z klavíru ped c. k. zku-

šební komisí pro c. k. stední školy a uitelské ústavy a

odbyla tuto s chvalitebným prospchem.
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FRANTIŠEK DUBICKÝ:

Partitura 20. století.

» Nemáme naprosto asu, abychom prozkoumali

partituru Vaši . . . Proto obdržíte . . .«

Který skladatel nemá podobného originálu ve své

sbírce rukopis? Jiné, velmi oblíbené schéma pro »kon-

dolenní dopis « obšastuje na suchu se nalézajícího

hudebníka frasí : » Nehodí se pro naše jevišt, pro naše

koncerty...* Je to frase, která ponejvíce pouze zastírá

nebo opisuje piznání se: »NebyIo zkoušeno «.

Bez všeho pepínání možno tvrditi, že ze zada-

ných partitur zcela nepatrný zlomek bývá pokládán za

hodna » náhledu*. Mezi »náhledem* a » prohledem « je

ješt hezký kousek cesty. Páni censorové sotva proli-

stují více než 20, 30 stránek, aniž pomyslí, že t. zv.

»pkná místa •< nemusí se nalézati práv na zaátku

díla (na p. v ouvertue, která k operám dnes z pra-

vidla nebývá ani psána).

Ze zkoumání partitury dje se povrchn ve vlastním

smyslu slova, vdí naši skladatelé dobe. Leckterý mohl

si dovoliti žert, že v partitue zalepil nkolik list

anebo je dal nesprávn všiti : nikdo by to nebyl poznal.

A pece není možno lehkovážným soudcm pro-

volávati pereant!

Partituru, zvlášt moderního, v polyfonním slohu

Wagnerové psaného díla, hned pi prvním s ní se

setkání jasn prohlednouti, je tžká vc. Tžká, únavná.

Mžeme ve zlé vykládati dirigentu, když po odbytí

sborové, orchestrové nebo sólové zkoušky neprojevuje

obzvláštní chuti, aby osvžoval se na neiteln asto

naškrábaných hudebních hádankách?

» Dobrá, partitura není hostem s radostí vídaným,

proto pedkládány butež tvrdé a mkké stupnice v rouše

klavírního výtahu « pronese se ten neb onen hlas.

Pádné námitky 'mohou být inny proti tomuto

návrhu. Vyžadujef as a námahu, má-li vyhotoven být

dobe hratelný, dobe znjící a partituru v hlavních

rysech vyerpávající klavírní výtah a podmiuje rou-

tinu v upravovatelství. Mám ped sebou hudbu k »Eg-

montu« v pevodu vskutku až na podiv pustém, vy-

daném nikoli neznámou firmou nakladatelskou. Mže-li

uskuteniti se takové zapísení pi díle nikterak sple-

titém a stokráte již spracování podrobeném, do jisté

míry dovedeme posouditi obtíže, které se namanou pi
díle souasném. Nejlepší znalost ztroskotává o nemož-

nost, abychom se místo dvou ruk opatili temi nebo

tymi, nebo o techniku a mechaniku klavíru. Bezpo-

etné doklady toho podávají klavírní výtahy dl Ri-

charda Wagnera, které jist jsou poízeny s nejvtší péí.

Resultat: v nejídích pípadech klavírní výtah

sprostedkuje znalost idey partiturní jasn a cele ; asto

podává pímo nepravý obraz její.

Nezbývá tudíž, nežli poítati dále s tlustobokou

partiturou.

Tato musí však, má-li plniti svoje poslání, roz-

hodn pehlednji být psána, než tomu dosud

tak bylo. Snadno to možno provésti.

Pedevším : Smrt C-klím !

K jakému úelu jich používáme, k jakému úelu
byly vynalezeny? Kdo dovede povdti tajuplný, nevy-

zpytatelný dvod?
ekne se, že proto, aby byly uspoeny pomocné

linie.

Práv opaku se ponejvíce dociluje, jak níže chci

ukázati.

A táži se dále : je snazším psáti tyhlasou vtu
ve dvou klíích (houslovém a bassovém) nebo ve ty-

ech rzných klíích? Odpov nevyžaduje dlouhého

rozjímání.

Pozorujme jednotlivé nástroje ponkud blíže, pokud

jich dosavadní notace se týe. Hned hlas velké flétny

skýtá nad míru utšený obraz. 2, 4, 5 pomocných

linií, tu a tam také jen jediná árka ! Tak je tomu

i dále po tech tvrtích flétnového partu. Není žádného

orchestrálního lékae? Neví se, že unavuje a poško-

zuje zrak tato vná motanice pomocných linií? Zvlášt

když hlasy jsou psány, jak tomu v nejetnjších pí-

padech bývá, musí tená pokaždé nejdíve zjistiti poet

linií, nebo na pouhý odhad se nemže spolehnouti,

ježto kopista, kterému jde o to, aby v krátkém ase

napsal pokud možno nejvíce arch, mezery bez centi-

metrového mítka tlust nebo huben poizuje. Jaká

zdlouhavá a as maící práce je vypisování flétnového

hlasu ! U mnohých skladeb, zvlášt lehího obsahu, by

mohl odpadnouti tento systém : oku by tento obraz

byl jist milejším.
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Nejjednodušším zpsobem odpomohlo by se tomu
zlu, kdyby se notace velké flétny provádla jako no-

tace malé flétny. Transposicí do nižší oktávy. Pro nej-

hlubší tóny (asi c l—
/') použit možno znaky, jež by

zahrnovala v sob znamení »loco«. Aby nebylo teba

nového znaménka, mohlo by se dopomoci C-klíi ke

zdánlivému z mrtvých vstání, na p.

:

velká flétna (houslový klí
:) g2 é1 c2 g l e 1 c 1

(C-klí :) /' é?
1

rf« C*

zvuk

:

(houslový klí:) g3 e3 c3 g2 e2 c2 g l /' e 1 c l

U klarinetu odporuuje se hluboké noty psáti

v klíi bassovém, jak se to vyskytuje u Wagnera. Hlas

bassového klarinetu nech se nekomponuje do vyšši

oktávy pes veliké rozšíení, jehož toto poínání si

doznává u skladatel, pro které však nelze uvésti pe-
svdujícího dvodu.

Vysoké noty fagotu, pozounu a violoncella

pišme v houslovém klíi, ne jako dosud

v tenorovém (C).

Nesrozumitelno je, pro v hlase rohu používání

bassového klíe má v záptí transposici do nižší ok-

távy. Na p. (houslový klí) : c x g c •— (bassový

klí): c G C. Tuto prazvláštnost odstrame. Píklad

uvedený v bassovém klíi by se psal : c x g c.

Zaráží také, že bassová tuba není na rove po-

stavena kontrabassu, s nímž zpravidla souhlasn po-

stupuje. Pohled na tubový hlas v » Císaském po-

chodu* Wagnerové pesvdí, že transposice
do vyšší oktávy naprosto je výhodná. Nejvyšší

poloha, jíž zídka bývá používáno, znamenala by se

v houslovém klíi (bez transposice).

A nyní k violovému klíi ! Nevyhnutelný ! Naprosto

nevyhnutelný, zvolají všichni violisté. Zvolna, pánové!

Vaše hlasy budou se od nynjška psáti v klíi hou-

slovém, avšak transponovány do vyšší ok-

távy.

19. století (altový C-klí): c g d ] «'

20. století (houslový klí) : c } g l d2 a 1

Pro vyšší místa použilo by se svrchu již uvede-

ného znaménka pro »loco« (C-klíe).

Viola (houslový klí): a' a 2 (C-klí) a2

zní v houslovém klíi : a a x a2
.

Davše výhost nejnebezpenjšímu z nestvr C-

klí, obrame se ke zpvním hlasm.

Stran zpsobu psaní je mezi skladateli nejvtší ne-

jednotnost. Nkterý vpravuje soprán do klíe houslo-

vého, jiný do C-klíe (na první linii), nkterý alt do

C-klíe (na tetí linii), jiný do houslového, ješt jiný

dokonce do C-klíe (na první linii), tenor do C-klíe

(na tvrté linii) nebo do houslového, jen — chvála

Bohu !
—

- bass, jemuž od jakživa piítá se dobro-

myslnost, je vzdálen sporu.

Pednost smšnosti písluší beze vší pochyby

altovému klíi (C na tetí linii), ve druhé ad soprá-

novému (na první linii).

Pozorujme bedliv zpvní hlasy v IX. symfonii.

Shledáme, že soprán (C-klí na první linii) a alt (C-

klí na tetí linii) hledají své noty nad systémem.

Hledají — nebo obzvlášt spáteleni nejsou naši pá-

nové a dámy, ve sborech zpívající, s tmito znaménky,

ve vzduchu visícími. V nejhojnjších pípadech proto

sborové hlasy pepisovány nebo petiskovány jsou do

klíe houslového (i klavírní výtahy obcházejí C-klí),

ale v partitue stále dopává se pastva
C- k 1 i m !

•

Pro?
Není proto rozumné odpovdi, leda »k prospchu

a upokojení všech ve transposici se zkoušejících'.

(Mnozí dirigenti hledí na nkterá díla, na p. na ouver-

turu k »Tannháuseru«, jako na orchestrovou étudu,

skladatelé však sotva asi by byli spokojeni s takovým

výkladem svých duševních výrobk od pán »taktik «.)

Vysvtlení pro udržování starého harampátí (i Wag-

ner v tomto ohledu držel se ješt pespíliš tradice)

nemže jinak zníti, než : jednak šlendrián, jednak pi-

kládání si dležitosti se strany skribent.

Tolik o rzných skupinách instrumentálních a

vokálních. Kdyby došel upotebení mj návrh, aby

v partitue psaly se pouze houslové a bassové klíe,

získán by byl již znaný kus pro dosažení lepší pe-

hlednosti. Ale ješt ehos dalšího bylo by možno

dosíci.

Notujme v partitue každý hlas tak,

jak vskutku zní! Dejte dirigentu, což jeho jest.

Co mu po tom, že u B-klarinetisty vta z Es-dur zní

F-dur? F-dur na B-klarinetu, C-dur na Es-rohu, B-dur

na F-trubce: pro dirigenta je to všechno Es-dur, jen

Es-dur smí isti a slyšeti. Na ty svízele vného
transponování, pro ne na veskrze, a jde o klarinet,

roh nebo trubku, notovati do Es? Jen v orchestrových

hlasech má dáti se transposice, v partitue nech j e -

d i n á tónina má místo od fléten až ke kontrabassm.

Skladatel ovšem nesmí zapomenouti údaj, zda použí-

váno má býti klarinet do A nebo do B a pod.

Takovýto »jednotný* zpsob psaní umožní kaž-

dému jednoronímu konservatoristovi, aby »nejobtíž-

njší« partitury pehlédl bez zvláštního namáhání se.

I laikm otevely by se brány k orchestrálním skladbám,

a to bylo by jist velkým ziskem, nebo o podstat

orchestru je široké obecenstvo ve tmách : tak mnohý

nedovede rozeznati klarinet od hoboje a roh od trubky.
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Nkolik pokyn ješt, které rovnž vycházejí vstíc

lepší itelnosti

:

2 flétnové, 2 hobojové, 2 klarinetové hlasy atd.

(nebo i 3 hlasy) klame, kde to možno, aniž by se

uškodilo zetelnosti, na týž systém. Že jediný systém

snáze lze pehlédnouti, než dva nebo ti, neteba do-

kazovati. Pro unisonní místa prvních a druhých houslí

nebo violoncellu a kontrabass staí rovnž jen jeden

systém. Toto pravidlo není sice nové, ale málo ho

bývá ostíháno. Mnozí skladatelé myslí, že hodn
» prostorná* partitura (o 25—30 poschodích) vypadá

vznešen a uen, svrchovan závažn, a používají

proto pro každý jednotlivý nástroj zvláštního systému,

bez ohledu, že, jak se dje, první a druhá flétna od

poátku do konce hrají tytéž noty.

Uvedeným jednotným zpsobem psaní bylo by

i možno nejrznjší nástroje v místech unisonních

vpraviti na týž systém, na p. flétny, hoboje, klarinety,

rohy a fagoty (v houslovém klíi) c x d 1 e x /' g ] al

Pro triangl, talíe, malý a velký buben používati

možno systému o dvou liniích (Trgl =). Tento dvou-

liniový systém udržuje dirigentu stále na oích pi

nepesném provedení orchestru asto velmi nebezpené

rythmy bicích nástroj a zárove oste dlí skupinu

foukacích od smycových.

V našich moderních partiturách, pedevším v oper-

ních komposicích, je nutno pro úsporu ádek, jež by

byly pausami vyplnny, na každé stránce (ádce) ná-

stroje v innosti jsoucí oznaovati jménem. Pi prvním

prohlédnutí díla stane se snadno, že zkratky Fl. a Kl.,

Hb. a Cr., Fl. a Fg. pro jistou podobnost bývají za-

mnny. Tento omyl by nebyl možným, kdyby místo

onch zkratek nastoupila ísla 1—4 a písmena A, B, C,

které se nad to oku rychleji vpravují.

Fl. — 1

Pie. — la

Hb. — 2

Angl. roh — 2a

Kl. — 3

Bas. Kl. — 3a

Fg- - 4

Kontrafg. — 4a

Cor. — A
Tr. — B

Ps. — C

Píinu k omylm dává asto znamení odrážky ($).

V kopírovaných notách zhusta podobá se znaménko

odrážky kížku. Ba i v tisku objevují se podobné se-

teliny. V partitue »Mistr pvc* namnoze nelze

rozlišiti kížky od odrážek.

Rozhodn se doporuuje pro znaménko odrážky

ne sice nového, ale zídka používaného tvaru, pi

nmž píné árky nevzestupují, ale sestupují, tedy : ;

(nikoli z) ; tím rozlišuje se zeteln kížek od odrážky.

Nebof zetelnost jako ve všech vcech, i v partitue

jest drazn žádati, nemá-li tato v zásuvce nepovšim-

nuta práchnivti.

Proto znova kladu na srdce skladatelm, aby

jasn a pehledn psali svá díla, zdržovali se všeho

zastírání a tajemnstkáství. Pak také ideji zavzní

poselství: »Nemáme asu zkoumat partituru."

Nové hudebniny a knihy.

Em. Chvála : Obrázky z »Babiky*. (Mojmír Urbánek.

Cena 3 K.)

— Z díla, jež scénickému zpracování jevilo se tak

vzdorným, tak málo poddajným, zcela snadno vytžil tento-

kráte skladatel podklad své tyrruní klavírní suity. Vykreslil

prost a vrn originálem Boženy Nmcové dané hlavní

postavy povídky, naznail lehce leda nkteré nejzávažnjší

jich vztahy a získal tím pt, povahou i náladou rzných,

psobiv se stídajících vt, jichž adu hudební parafrasí

scény v »Babice« tak významné, obžinek, šastn vyvrcholil

a uzavel.

Vta prvá »B a b i k a a dti« jeví zajímav prohlou-

bený útvar tídílný. Prvý díl, mkce, prost a bode ve

volných osmikách se kolébající starodávná sousedská, líí

patrn babiku, tveraivá vta stední honí se v ilých

šestnáctkách jemné kontrapunktické práce; dti ve he sko-

taí. Díl pak tetí sluuje v ladný závrek melodii babiinu
s ruchem dílu stedního. — Vta druhá »M í 1 a a K r i s 1 1 a*

nese se zcela tónem národní písn, velým v té vzácné pro-

stot vysoce výrazné melodie, nesené prvodem stedního

hlasu kontrapunktujícího v ušlechtilých liniích nad prostým

základem bassovým. Scherzino nadepsáno »Pan otec*.

Co v bassech a zas ve hlase stedním tvrdošíjn hrí krátká

triolová figura, melodie rozmarn a vtipn pevrací svoje

tídílné a hned zas dvojdílné rhytmy; z humoru našeho e-
ského furianta, vlilo se v tuto rozmilou vtu. — »Bláznivá
V i k t o r k a* — jak líí ji vta tvrtá — tká své zpvy rha-

psodisticky, jak chorá její mysl jí je pináší. Hned vzpo-

mínka na nešastnou lásku ji chvátí: maarská, zádumiv
trhaná melodie tu zní ; hned kvílí v tónech poínajících

národní písní, ale v muivé, lkavé chromatice a v kadencích

uherských cikánských improvisací se ztrácejících. Vysoko vy-

hnaná v hudebním vylíení duševní rozechvlost ubohé rá-

zem se v nejvyšším bod láme : klesá v ony zoufalé eské
tóny, v nž jen snem vpadne ješt maarská kadence. Jem-

nosti vty této, teba poetické, pece jen koloristicky myšlené,

bezzvuký klavír ovšem práv jen naznauje ... V pvabném
pikantním menuettu se hlasy pkn, samostatn vedenými

poznáváme snadno portrét obou aristokratek povídky: paní

knžny i komtessy Hortensy. — Finální vta jest eský tanec

i svým dupavým rhythmem skoné, i svým kontrapunktem

s falešnou vesnickou trompetou. Vzpomínky na motiv babi-

in a dále Mílv a Kristlin, diktované ostatn jakýmsi pro-

gramem díla, zcela úinn proud tanení a šum lidového

veselí vždy na okamžik perývají.



Popsal jsem takto stavbu díla i naznail jeho obsah
poetický. Vyrostlo stejn jako dílo, o nmž nedávno jsem
psal, jako symfonický obraz »0 posvícení*, z eské pdy. Jest

eské, snad vtší ješt mrou než ono, i svojí melodikou,

zde tak zvláš prost a krásn vzkvetlou, jest eské i zp-
sobem práce, opírajícím se o díla našich velmistr eské
školy. Pi tom pak jeví se komposiní technika a pedevším
práce kontrapunktická zde té vysplosti a té przranosti a

lehkosti, že, teba nebyli páteli ty rukou na klaviatue,

rádi pece — a, dík dobré klavírní vt, snadno — ped-
vedete si dílo, jakých v hojné naší produkci píše se velmi

m ál°. K. Hoffmelster.

B. Jeremiáš : »Hej Slované !« Mužský sbor s prvodem
harmonia (neobl.) a klavíru. Slova Adolfa Heyduka. (Moj-
mír Urbánek. Cena partitury 2 K; hlasy po 30 h.)

S národními písnmi má se to jako s okídlenými slovy.

Letí nám z úst samohybn. Nikdo nerozjímá o jich obsahu,
používaje jich. Práv tak jako, odíkávaje »Ote nás«, ne-

podrobuje diskussi jeho smysl, nebo, vydávaje z ruky bž-
nou minci, neoddává se úvahám o národohospodáské theorii

penz. Národní písn mže však býti použito fragmentárn
jako citátu. V tom pípad postavení v celku propjuje
jednotlivým obratm, z astjšího, obecnjšího používání rázu

novosti zbaveným, novou pointu. Víme, jak na p. v Dvoá-
kov ouvertue k ^Josefu Kajetánu Tilovi*, nebo i v popu-
lárním pochodu Novákov »Na zdar naší výstav« vdom
spracované názvuky na národní hymnu dmyslným zužitko-

váním melodického materiálu jejího dovedly uiniti píse
samu pedmtem zajímavosti. Jeremiášv sbor, na vzletná,

vzdorn silná slova Heydukova psaný, má v textu již základ
k podobnému zužitkování druhé, všeslovanštjší eské hymny.
Skladba sice samostatná, rázná a svižná, která dle povahy
své poítá s massivními úinky a proto bez kontrapunktického
petžování pestává na jadrnosti harmonického slohu. Skla-
datel jde svorn s básníkem, kde tento duchapln prokládá
svá slova citátem a pipisuje na jeho okraj pípadný hu-
dební úryvek národní písn, vedle nhož reminiscence na
»Kdo jste boží bojovníci* tvoí na konci duchaplné apercu.
Prvod pvodn orchestrální rozdlen je mezi klavír a har-
monium

; spojení toto jist bude vítáno spolkm pveckým,
hteré po sboru Jeremiášov sáhati budou již pro jeho effekt-

nost, která je s to, aby výkonnému apparatu zjednala hojn
vdku. .

Národní divadlo.

Bendlovým »Starým ženichem* rozbesklo se
ponkud v kultu vzdálenjších dob eské opery, který je
v Národním divadle skoro úpln zanedbáván, akoli jistý
zlomek dl vyrostlých ze starších tradic není práv zcela ži-

vota neschopný a snad úelný výbr posloužiti by mohl i roz-
manitostí, o kterou rovnž se dbá až ku podivu málo. Postup
v tch starších stojatých vodách je ovšem fám sebou pomalý
a proto po prvním kroku nebude as následovati druhý píliš
rychle

;
ale za uváženou snad by stálo, aby pozornjší zetel

obrácen byl k vzdálenjší minulosti, zvlášt když ani v novjší
fasi tvrího vývoje nemáme na zbyt veer vnovaných
eským vcem. Nebyl by nesnadný výpoet, kolik jich vbec
pipadlo mimo Smetanu, Dvoáka a Kovaovice na ostatní
eské skladatele; z nich snad nejvýhodnji byl by situován

[

Blodek, nejmén výhodn mistr Fibich a docela passivn I

spolu s jinými Karel Bendi. Co eská zpvoherní scéna

docela zstala dlužna památce Bendlov, která vždy zstane
v operní tvorb naší poznamenána zajímavými stopami
v pokrokovjší dráhy zaboujících cíl dramatických, sotva

splatiti mže práce pro tvánost jeho operní potence málo
význaná, za jakou v celku pec jen nutno pokládati »Starého

ženicha*, jehož nejcennjší hudební momenty hledati sluší

tam, kde skladatel jeho pohyboval se v nevyrovnateln ovlá-

daném okruhu, skladb sborové. Živel komiky rythmický

a harmonický zejména ve sborech ješt dnes psobí osvživ,
ale hlubší dramatické charakteristiky djov nedosti proudi-

vých situací a ponkud tžkopádných osobností, jisté lehkosti,

jež dodává komické opee lehýnký opar bezstarostnosti

a ržový tón veselého reje, postrádáme v tomto díle Bendlov
znanou mrou. Dramatický a životný spád Bendlovy hudby
je pi své povlovnosti pemítavý, netryská z osobité vynalé-

zavosti jako svží zídlo jedním bohatým proudem, spíše

v ástech, jejichž rznorodý pvod po druhém, tetím po-

slechnutí zcela urit lze poznati. Proto pi nesnadnosti,

která již z toho rázu díla se podává, nelze si dobe vysvtliti,

že pes odklady (anebo snad práv pro n) tak málo pozor-

nosti bylo vnováno uvedení jeho na jevišt. Nastudováním

svým podporoval pan kapelník Anger z celých sil roztíštní

celku v rznorodé složky do míry, která by zasluhovala býti

po skutené hodnot ocenna; ale konen nutno se spokojiti

vdomím, že nelze žádati od nkoho nco, co podle patrných

známek dnes již nedovede: aby pružnost hudební schopnosti

rozpoznávací dal ve službu nezištn konané práce, z které-

hožto rubu by pak vyšel pkný líc reprodukce prodchnuté

jednotným naladním. Starý ženich pan Franc nevypadl

v podáni p. Polákov dosti pravdpodobn a rázovit naproti

jeho jiným podobným postavám. Volba sleny Kacerovské

pro úlohu, jejíž sklon smuje k usmvavému, lehkému

veselí, k ilosti tveráctví, nebyla nikterak podaená a byla-li

podniknuta s pesvdením, že je vhodná, znamená rozhod-

nou chybu ;
nebylo by radno nutiti slenu do úloh, které

jejímu temperamentu neodpovídají, a které pi vší píli a

obtavosti, se kterou stejn jako jiné vhodnjší jich se pod-

jímá, pece jen nedocilují výtžku umleckého, kterého je

právem hodna. Pokus p. Laškv na sklonkn pvecké kariéry

zachytit se pevnji v organismu naší opery je snad jen vy-

svtlitelný a omluvitelný útkovými aférami
;

pochybuji, že

by sám jako pvec, jehož díve slýchali jsme podávati výkony

hudebností a lahodou pednesu prospšn od ostatních se

odlišující, nebyl si vdom, že jsou jisté meze, až ke kterým

smí jiti tolerance vkusu a blahovolnost k veejnému výkonu.

A v »Starém ženichovi" jeho selský hoch šel za n píliš

asto. . . . Jako v operet na hlavní, nemáme ani v komické

opee štstí na episodní postaviky: plativý tón a stále do

hledišt hrající akce paní Hájkové, nevkusné pitlaován 1

na každý tón bez zaokrouhlenosti a plastiky frase u pí.

Fabiánové ani z daleka nejsou s úkoly jim vykázané. Pan

Pollert konen nevede si ješt samorostle, a pod zdánliv

nevzhlednou slupkou nebylo by nemožno vyhledati jadrnjší

obsah pro pedstavovaného mlynáe.

V druhý výroní den smrti Fibichovy znova vypravil

pan chef opery Kovaovic >Pád Arkuna« : byl to nutný akt

a škoda jen, že tak dlouho bylo s ním otáleno a tím od-

dálena možnost, uvésti v živjší pam nkterý jiný plod

jeho tvorby zpvoherní, na p. již pede dvma roky slibo-

vanou »Šárku*. Poslední dílo Fibichovo mlo již na po-

átku svého jevištního života tolik sympatií, že nelze se di-
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viti peetné návštv pi jeho nejnovjších reprisách ; zdá

se, jakoby obecenstvo picházelo teprve dramatické tvorb

Fibichov v tomto pípad na chuf. Pi tom nezapírejme

si však, že »Pád Arkuna« je dílem ze všech Fibichových

zpvoher nejvíce pístupným duši množství pro svoje so-

ciální kvality.

Promny v obsazení z ásti nutnosti diktované, z ásti

do jisté míry jen výhodné pinesly nco rzných svtel do

dramatického pletiva zpvohry. Dvojitá úloha Helgy a Mar-

gity mnoho pozbyla pvabu, vložena byvši do rukou sleny

Kubátové, jež ani pro úchvatnou tragiku žití Helgina ani

pro svží, nevinné kvty Margitiny dobroty, ozáené ryzí

poesií pravé ženskosti, nemá dosti vrozené vlohy reprodukní.

Neradi vidíme z pod krásné masky, kterou vyniká nad svou

pedchdkyni nenadanou tolikou krásou, jen strojený po-

sunk, chlad duchovních i duševních vznt, tvrdost v po-

dání nkterých zpvních plastik Margitiných v druhém djství

>Darguna« a bezcitnost žalu Helgina. Úloha hodí se k po-

vaze, jíž hlubší žití od pírody je odepeno, práv tak málo,

jako tmavý vlas Helgin k slovm Absalonovým : »Tvá kade
zlatá chladila mi skrá*... Druhou novou postavou byla

Radana paní Maturové — vytvoená zcela ve velkém stylu

ženské vášn, žhavé a nesoucí v sob zárodky svého vlast-

ního zniení. Veliké je rozpjetí, jež dodala pí. Maturová

dramatickým obloukm scén Radaniných silou svého talentu

zcela si podmaujícího fysický i duševní zjev vlastní osobi-

tosti pro úely umlecké, jimž je zcela oddána. Pan Figar

nastoupil v ddictví ubhlých pp. Buriana a Maáka s pkným
úspchem, který provázeti poíná astji pvce, který snaži-

vostí svojí zjednává si sympatií a docílil již znatelných po-

krok. Pánové Lašek a Pollert obstarali spolu s p. Polákem

ostatní drobnjší úlohy. Hroty ideové i tentokráte stetají

se ve dvou krásných výkonech pp. Klimenta a Benoniho.

Výborný a ztží pekonatelný Dargun vskutku je zásluhou

prvého umlce, jejž nám snad jen šastná náhoda zacho-

vala. Pan Benoni asem prohloubil se do své role a z jeho

zpv dýše milá velebnost božího bojovníka i tklivý stesk

života, jemuž zapadla zá štstí již prvním úsvitem. Pi
této píležitosti budiž konstatováno, že režie rozhodla se

pro správnjší inscenování výstupu Absalonova na beh Ru-

jany, na jehož holou nepravdpodobnost po nkolika prv-

ních reprisách bylo tuto dtkliv upozornno (1900, str. 356

až 357).

Poslední reprisa ajkovského »Pikové dámy« zajímala

pokusem si. Feldenové o nové vytvoení hrabnina profilu,

jenž se stal v podání pí. Bradáové typickým. Nepodailo
se jí ve všem: umní její je píliš mladistv svží, stejn

jako pvabná tvá a postava, než aby byla pro n s výhodou
petváka do staecké masky. Nejen že pílišný nános de-

tail vyjadujících fysickou slabost a vetchost hrabninu,
který se neshoduje s pedstavou i charakterem jejím, ne-

mohl rozehátí, nýbrž ani hlas zmohutnlý trochu a zbavený
prvopoátených vad v tvoení tónu neodpovídá svou ry-

zostí a zaokrouhleností zlostnému, trochu pisklavému ná-

dechu, bez nhož je hrabnka staenou, ale nikoli hrabnkou,
jež prošla svtem s vítzstvím své již pešlé krásy — a ze-

jména píí se zmíravému, hrobem znjícímu tónu strašidelné

scény. — K ostatnímu jen poznámku, že by bylo již vru
na ase, aby kárná scéna v druhém obraze pestala býti od
pedstavitelky francouzského dobrého mravu tak kiklavým
zpsobem karikována dutým hlasem, nadutým gestem a

šatem komorné — a scéna, kdy maskovaný Surin našeptává

Hemanovi na plesu dráždivá svoje slova, byla upravena

s vtší pravdpodobností: nedovede-li Surin pijíti a odejiti

nepozorovan — pak by bylo lépe bez polemik a replik

pidliti tch nkolik slov nkomu jinému, jenž není za-

mstnán v dvojité úloze Surina a Pluta. z.

Feuilleton.

Tereza Sfolzová.
Napsal J. Málek. (Dokonení.)

Absolvovavši Aidu v Paíži s úspchem stejn skvlým
jako všude jinde, odebrala se »la Stolz* do Petrohradu, kde
vystoupila v »Ruy Blas« v sopránové partii pro ni psané,

a ve »Forza del destino*, kteroužto zpvohru poprvé tamtéž
v r. 1863 provozovanou, Verdi pro Stolzovou úpln pe-
pracoval. Do Petrohradu zavázána byla umlkyn na 30 ve-

er stídav s Moskvou, z nichž nkolik také vyhraženo
bylo koncertm, za honorá 100.000 rubl. Jakkoli nej-

lichotivjším zpsobem i samým dvorem byla vyzname-
návána, Stolzová pes to, ihned po zakonení programu
odcestovala, necítivši se v nezvyklém podnebí volnou a stále

se obávavši zimnice. Z dvod tchto odmítla veškeré na-

bídky, které inny jí byly intendancí caiské dvorní opery
a zpívala v krátké dob v Londýn, optn v Paíži, v Be-
nátkách, ve Florencii a ve Vídni. Roku následujícího však
zvláštní okolností takm pinucena byla odebrati se do
Ruska znova. Carevna ruská, pehlížejíc pedložený jí inten-

dancí repertoire a seznam pozvaných k nmu host umlc,
pohešila v nm jméno Stolzove. A vysvtlováno, pro
bylo zíci se spoluúinnosti umlkyn této, carevna neústupn
na tom trvala, Stolzovou pro saisonu 1876 si zabezpeiti, a

intendance byla tím nucena se Stolzovou znova vyjednávati.

Výslovné nejvyšší vli umlkyn již z ohledu na Verdiho
pece jen opiti se zjevn nemohla a proto pomýšlela obejiti

nemilý pobyt v Rusku zpsobem jiným.
Souasn s pozváním ruským zaslána jí byla totiž také

»carta bianca*, kterou pouze vyplniti mla, aby dle vlastního

ustanovení honorá byl vymen. I vyplnila Stolzová smlouvu,
žádajíc obnos nkolikanásobný, jakýž vyplacen jí byl za po-
bytu prvého — ale požadavek byl akceptován, a Stolzová
nucena odebrati se do Ruska po druhé. A tímto pobytem
naplnily se také nedobré pedtuchy umlkyn — ochuravla,
nikoli však hlasov, jak myln se tvrdí, avšak tlesn, sti-

žena byvši obávanou zimnicí — a tak v Rusku formáln
ukonila umlkyn bohem nadaná, umlkyn zbožovaná a
velebená, svoji fenomenální kariéru, nebof nikdy více již na
jevišti nevystoupila. Že nebyla to hlasová choroba, klerá vy-

rvala umlkyni psobišti vyhraženému jí, jako málo komu
jinému, toho dkazem jest, že ješt v letech pozdjších
zúastnila se inn pi provozování Requiem, avšak vždy jen

tenkráte, dálo-li se tak k úelu dobroinnému, nikdy za

honorá.
Bohužel až v té teprv dob poznal tehdejší editel Národ-

ního divadla našeho, spisovatel F. A. Šubert umlkyni osobn.
Pi cest, která do Milana jej vedla vyjednávat s Verdim
o zadání »Otella« našemu divadlu, setkal se se svou krajankou.
Vyjednávání s Verdim, neukonené pro nahodilé formální
okolnosti, doznalo pece za krátký as výsledku píznivého
tím, že Verdi sám umlkyni do Prahy poslal, dle všeho
proto, aby tato o stavu opery naší sama se pesvdila.

Na poctu hosta slovútného dávána »Aida« s pí Arklovou
v roli titulní, sl. Novákovou jako Amneridou a s pp. Ravertou,
Benonim, Hynkem a echem, za diiigování kapelníka pana
Angera, kteréžto pedstavení, dle vlastních slov pítomné
Stolzové, bylo vzhledem k prokázané všestranné a neoby-
ejné snaze a bedlivosti úinkujících pevýtené a mlo za
prospšný úinek, že umlkyn sama nabídla se definitivní

zadání divadlu našemu sprostedkovati. Tím neúmorná pée
a snaha bývalého editele nezapomenutelné pamti pana
Šuberta*) korunována neocenitelným výsledkem a teba jen

*) Spisovatel pan F. A. Šubert o vci této dkladn
zmiuje se ve feuilletonech »Politik« ze dne 29. a 30. srpna
t. r. a ve spise svém »Moje vzpomínky*.
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litovati toho, že prosba jeho, by >la Tereza* i nám zazpí-

vala, zstala proto marnou, ponvadž umlkyn více vbec
veejn vystoupiti nehodlala.

Po nedlouhém ase, stráveném v zátiší, žijíc obklopena
spoustou nádherných dar ze vzpomínek, ukonil a dnem
25. srpna 1902 definitivn dráhu umleckou, tak slavn
probhsí. Sla Stolzová brzy za tmi, které v žití svém
tak rozmanitém a proslaveném ítala k jediným upímným
svým pátelm — za geniálním mistrem Verdim a jeho chofi.A tém po celý as umlecké své psobnosti vzdá-
lena byla Stolzová své vlasti, pece nikdy nepestala býti

upímnou vlastenkou, a co hlavn, velikou ctitelkou eského
hudebního umní. Nebylo eské písn, aby Stolzová nebyla
si ji opatila a ve vysvtlitelném nadšení pro tvrce nej-

krásnjších svých zpvních partií, vždy interessovala se
o umlkyn eské, které partie Verdiových zpvoher inter-

pretovaly. Z interessu tohoto datuje,se také dar, kterým ob-
myslila Stolzová pvkyni pí. Dadlu Škardovou, která najm
v partii Aidy dovedla svou hudebností docíliti úspch velice

pozoruhodných. Dar tento skládající se z garnitury šperk,
královské to výzdoby nešastné Aidy, jest charakteristickým
již z dvodu toho, ponvadž okazuje nám patrný rozdíl

jevící se ve výprav »Aidy« na divadlech cizích a našem. Dle
šperk tchto, jichž soubor tvoí nákladn cizelované dia-

demy, náhrdelníky, náramky, skvostný opasek atd. patrno,
že vystupovala Aida jinde ne v podruží otrockém, ale jako
pravá dcera královská, a sice zajatá, pece v plném lesku
orientální nádhery. Originální práce bohat vykládaných a
zdobených šprk tch, vybroušený vkus, jaky zhotovitele
dokonale znalého orientálského pepychu vedl pi hotovení
skvost tchto, iní šperky^ty, jichž závidní hodnou maji-
telkou jest nyní pí Dadla^Skardová, zvláštností veliké ceny.
Pomýšleno laskavostí pí Skardové sice na to, uiniti je pí-
stupnými širší pozornosti, ale pirozeno, že šperky tyto, vy-
poítané^ na efekt celkového dojmu, nestávají se daleko tak
psobivými ve skíni výkladní, jako by se staly, upotebeny
jsouce znovu k úeli, jakému již dávno díve byly ureny.

A dle všeho asi bude sesterské te naše divadlo v Plzni

y dob nejkraiší úastno vzácné podívané, nebo došlo paní
Škardovou po jejím rozhodn úspšném tam vystoupení
4. t. m. z Plzn nové lichotivé pozvání, a sice práv pro
partii Aidy, Carmeny a Elsy.

Zprávy spolkové.

Jednota eskoslovanských edifel kr, ka-

pelník, varhaník a majitel hudebních škol.

(Za redakci této rubriky odpovídá B. Kašpar.)

Náš zákon. (Pokraování).

Na školách obecných v král. eském zakázáno jest
hromadné uení houslím výnosem zemské školní rady ze
dne 23. února 1898, . 5220. Na školách mšanských nestalo
se_ tak prý proto, že tím dostává se tm, kteí ze školy
mšanské do uitelských ústav vstupují, potebného ped-
bžného výcviku v hudb. Ale paedagogia pijímají i žáky
nižších gymnasií a reálných škol, kde toto hromadné uení
zavedeno není a naopak zase všickni žáci škol nejdou do
paedagogií, ale jen pomrn nepatrný jich zlomek. Tím tedy
padá i tato výmluva pro tento nešvar nejen všem zásadám
vychovatelským, ale i pouhému zdravému rozumu se píící.
Toto hromadné uení mlo by zrušeno býti tedy proto, že
1. jest z dvod hudebn-paedagogických naprosto nepí-
pustným, 2. že ani žákm, ani uiteli neprospívá jak mravn
na jedné, tak hmotn na druhé stran, 3. že žactvu více
škodí než prospívá, 4. že v mstech, kde jsou mšanské
školy, jest obyejn o hudební výchovu dostaten posta-
ráno odborn vzdlanými hudebníky, kteí vyšší kvalifikaci
prokázati musí, a konen 5. že hmotn i mravn zkracuje
povolané uitele hudby.

Jak tenái rubriky této vdí, zjistili jsme ped 5 roky
statistickým šetením, že z 5% nepovolané soutže u vyuo-
vání hudb spadá na uitelstvo. Než, jak výše eeno dohání

mnohé, zvlášt mladší uitele, k uení hudb trudné pomry
hmotné a proto doufáme, že po úprav plat uitelských,
organisace jench sama vci se uchopí.

Trudnjší práce bude, zdolati rzné cizopasníky, všeho
odborného i všeobecného vzdlání postrádající, kteí tak

znanou mrou ubíjejí vážnost výchovy hudební. Hudb
uiti každý si dnes troufá. Hrozné vci djí se dnes u nás
ve vlasti hudebník. Drzost, dožebrávání a *lapání žák*
tchto fušer psobí mnohé trpké chvíle uitelm povola-
ným, kteí k tak hnusnému poínání se snížiti, považují pod
svou dstojností. Velikou, ba pední roli hraje v tom ne-

rozum rodi, kteí dít dají komukoliv, jen když co nejdíve
zavrzá asto dosti sprostou, ba necudnou odrhovaku (á la

»Hejbá se to* etc.) a kde klukovi se íká »mladý pane*,
a dívce »sleinko«, by i o výchov hudební nemohlo se

u takého také-uitele ani mluviti.

Takový otec kabát ušit dá vždy jen krejímu, i roztr-

hanou botu spravit dá jen ševci ; pouze pro to nejdražší

a nejcennjší co má, pro dít své, pro duši svého dítte
jeví asto péi nejmenši a lhostejnost nejvtší. Zde má pe-
vrácenou logiku.

Piinním organisace naší získána náprava aspo do
té míry, že dnes již nepovolují se školy hudební tak lehce

každému. Obtížnjší bude boj proti vyuování pokoutnímu.
Tu možno jest úspch dosíci jen v »drobné« práci, tu nutno
poíírati jednotlivé pípady a také u vyšších instancí vymoci
aby okresní hejtmanství nedovolovala pod rznými tituly

^provozování hudby* harmonikám, flašinetám, šumam,
zrovna jako uitelm hudby, jen když tito chtí platit da.
To jest faktum bolestné, skutený políek ve tvá umní.

Pi sestavování návrhu svého nemohli jsme nevzpome-
nouti i na pípady, že hudební školy povolují se i spolkm
jiné cíle než výchovu hudební sledujícím, a osobám výnosné
úady veejné zastávajícím. V tomto posledním pípad jest

samozejmým požadavkem spravedlnosti, aby ti, kteí mají
ne-li skvostnou, jist tedy slušnou existenci, neujímali vý-

živy tm, kteí zvolili hudbu svým povoláním, a všecky síly

své i všechen as jí vnují. V pípad prvém pak mluví pro
návrh náš ta okolnost, že pro školu hudební i síly uitelské
výhodno jest, když o nich rozhoduje odborník, a když také

výtžek náleží pouze tm, kteí pracovali. asto domohou
se rozhodováni rzné, dosti pochybné místní veliiny, které

ignorantstvím svým zdar vyuování ohrožují zpsoby roz-

manitými. Není tak ovšem vždy a všudy, ale jak zkušenost
uí ve vtšin pípad.

Prospch nese vc podobná jen tehdy, postaven-li

v elo školy odborník energický, sebevdomý a opravdu
vzdlaný, bohužel že asto jen doasn, a prospch ten spo-

ívá skoro výhradn jen v tom, že škola podobná nabývá
(aspo u vtšiny obecenstva) rázu jaksi veejného, výhradn
vzdlávacího, kdežto na soukromé školy, by sebe dokona-
lejší hledí se pravideln, ovšem neprávem, jako na soukromý,
ist výdlkový, neb lépe ješt živnostenský podnik jednotlivce.

(Pokraování.)

Dopisy.
Z Tábora. Sjezd pvecké župy táborské Žižkovy a

jihoeských pveckých spolk, poádaný krátce ped zakon-

ením výstavy, vyvrcholil v manifestaci eské písni sborové
zásluhou jednoty a jejích initel. Staroslavný Tábor hostil

ve dnech 30. a 31. srpna šest zdatných pveckých sbor ve
svém ln, které sdruženy jsou v žup. Byly to »Hlahol* a

»Zora« táborská, »Hlahol« budjovický, >Slavík* pacovský,

»Pslav« teboský a »Gregora« písecký. V pedveer kon-
certu poádána pátelská zábava, jíž súastnili se etní zá-

stupcové a delegáti místních i okolních spolk, jakož i le-
nové výkonného výboru výstavního. Hlavní pozornost však

soustedna na nedlní produkci dne 30. srpna. Již dopoledni
zkouška pedpovídala skvlý prbh odpoledního koncertu.

Tento zahájen krátce po druhé hodin v peplnném dom
mstského divadla Dvoákovou » Hymnou eského rolnictva*

(smíš. sborem s prvodem klavíru a harmonia), v pednesu
táborského »Hlaholu* za ízení svého dovedného sbormistra

Štpána Doubka. Mohutn psobící zvuky Musy Dvoákovy
našly plného uplatnní a docílily pod taktovkou Doubkovou
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Eelivým a v každém ohledu propracovaným podáním »Hla-
olu*. Následoval »Hlahol« budjovický provedením muž-

ského sboru Kížkovského »Odvedeného prosba*. Neetný
sice sbor, ale zdatný, jehož bassy jako mocn znjící varhany
psobily, zhostil se úkolu svého zpsobem co nejcestnjším.
Zde pišla zeteln k platnosti veškerá plastika díla, o což
zásluhu má dirigent p. Effmert. Jeho sbormistrovská innost
vydává svdectví o dkladném studiu jiných vynikajících di-

rigent, najm rodáka táborského, slavného Oskara Nedbala.
Také »Slavík« pacovský Sychrovým dosti choulostivým smíš.

sborem »Nedobe lidem bez zpvu* a Dvoákovým »Na-
padly písn« závodil vedením iditele p. Šebelíka o palmu
vítzství s díve uvedenými. Dirigent p. Konrád Pospíšil v-
noval velkou píli nastudování, která byla by bývala przra-
njší, kdyby sbor pvc etnjší býval. Provedení však ne-
teba neho vytýkati. »Zora« táborská ízena editelem p.

Fr. Mathym pednesla vkusn Malátv vdný a ne nesnadný
sbor »Našim ženám«, jehož dojem rušen byl místy táhlými
tempy, Klikv »Zlatý prestoU pednesen renomovaným
»Gregorem* píseckým, jehož zdatnost vynikla nejzáivji ze

všech výkon odpoledne. Mistrná propracovanost podání
editele B. Jeremiáše známa jest dostaten a nemožno
tu, a byli jsme hosty Táborských, než piknouti palmu ví-

tzství píseckým pvcm a jich osvdenému sbormistru.
Pedposlední íslo programu, Jeremiášv »Ceský prapor*, za-

pn táborským »Hlaholem«. Prvod klavírní obstarali sl.

Pixova a skladatel. I zde osvdil se sbor vedením p. Št.

Doubka jako sdružení routinovaných zpvák, kteí nelekají

se technických obtíží díla ale s jistotou spjí k ešení své
úlohy. Vyvrcholení nadšení, slávy a úspchu, clou celého
odpoledního koncertu bylo však v Jeremiášov mužském
sboru o prvod dechové harmonie »Hej Slované !« na slova
Ad. Heyduka. Již text básn sám vnuká pvcm dosti nad-
šení, natož když psobivé a skuten mistrné pedivo mo-
hutných melodií Jeremiášových toto ješt mocn zvyšuje.

Sbor »Hej Slované !«, založen na melodii naší národní hymny,
jest dílo velkého vzletu, a, což je mu k výhod, ne nejob-
tížnjší v provedení. Melodie hymny, proplétající se úinn
celou skladbou, psobí dojmem vskutku silným. Tím spíše

mžeme my oceniti vzletné dílo Jeremiášovo, když slyšeli

jsme jej v reprodukci tak vynikající. Velký sbor, skládající se

ze všech súastnných spolk, hímal divadlem, až ke konci
vyvrcholil v mocný ohlas všech súastnných a pinesl skla-

dateli i sboru nadšené ovace. Plným právem. Práce Jere-
miášova toho zasluhuje. Dlouho bouil sál potleskem, pro-
voláváním slávy Jeremiášovi a nesetnkráte musil skromný
autor objeviti se ped rampou. Klavírní prvody dovedn
obstarali stídav sl. Pixova, pí Procházková a pp. Špinar a

Mg. Ph. Gitling. Prvod harmonia na nástroji vlastní, velmi
dmyslné soustavy byl v osvdených rukou p. inž. Knorra.
Ješt teba zmíniti se o ranním zahájení bohoslužbou v chrámu
Pán. Za ízení editele kru p. Fr. Mathyho provedena
skvlá mše Vojtcha Rihovského »Missa Loretta«. Vážné
umlecké dílo, které došlo velké obliby a rozšíení, prove-
deno zásluhou editele Mathy-ho s precisností, jež svdí
o velké pili, jakou sboru svému p. editel vnuje. Provedení
uinno tím zajímavjším, že súastnil se ho sám skladatel,

který provedl varhanní part, a nkolik pražských host, kteí
zasedli u hlas houslových i sborových. Neradi louili jsme
se s pohostinským Táborem a útulnou výstavou, která nás
tak v mnohém na pražskou jubilejní upomínala. Tšíme se,

že Tábor pi svém stále pokraujícím vývoji hudebním za
obtavého psobení hlavních svých initel, prof. Jos. Vy-
cpálka a jednatele Tuttra, nedá nám dlouho ekati na po-
zvání k njaké závažné události hudební. M.

Rzné zprávy.

• C e ská jednota pro hudbu orchestrální
vejde v život svojí zítejší ustavující valnou hromadou, jež
se koná o 10. hodin dopolední v sále Umlecké Besedy.
Z prací pípravného komitétu vyšlo tedy nové svtlo nadje,
že nezhasne orchestrový život eský v Praze docela, a že
naopak podaí se rozhýbati jej v lepší a rychlejší proudní.
Jedna podmínka je již pro zdar podniku splnna: stálost

korporaního jmní a jeho administrativy ; na pevné finanní
basi lze snáze s umním operovati, nežli když je nejisto,

zda umní pinese teprve hmotný úspch. Tím však není
ješt eeno, že by nov se utvoivší jednota pro hudbu
orchestrální byla již dnes tak jmním dotována, aby nebylo

jí potebí apelovati na pátele eské hudby: naopak, má-li
jednota pln vyhovti svému krásnému úelu, musí býti po-
depena nejilejším úastenstvím nejširších kruh spoleen-
ských. Doufejme, že záhy pojme v sebe všechny, kdož mají
jen trochu ideálního zájmu na eské hudb: lenem jejím
možno se státi beze znaných obtí a lenský píspvek je

vyvážen plné výhodami, jež jednota hodlá svému lenstvu
poskytnout! pi tyech abonentních koncertech. Jednota a
lenství v ní neposkytuje však pouze výhod Praze a blízkému
okolí : nepímo prospch z innosti pražské bude míti již

v prvních dobách i venkov, jemuž bude zaruena možnost
volati si orchestr pohotový k umleckým výkonm, jehož by
jist nebylo, kdyby nebyl na uritou adu koncert v Praze
angažován a tím na pevné pd nestál. Dnes máme za svou
hudební povinnost vybídnouti eské hudební kruhy, aby své
lenství v Jednot co nejdíve ohlásily, ponechávajíce si vol-

nost co nejdíve obšírnji se zmíniti o úkolech, jež Jednot
pro orchestrální hudbu pipadnou se zetelem na stávající

pomry a dobro eské hudby. Pihlášky prozatím pijímá
kancelá p. dra Ferd. Tondra, advokáta v Praze, Václavské
nám. . 35. II. patro, mezi 3.-5. hod. odpol., nejoo písemn
s pesným údajem adressy a druhu lenství. lenové z a-

k 1 á d a j í c í složí jednou pro vždy 200 K a pispívati bu-
dou ron nejmén 10 K, zaež dostane se jim (dle návrhu
zítejší valné hromad pedloženého) volného sedadla v loži,

pokud tyto staí, nebo dle pání jinde s dalším právem na
zakoupení ostatních tí sedadel v téže loži neb jinde ; sku-
tení složí jednou pro vždy 100 K a pispjí roními nej-

mén 10 K a obdrží volné sedadlo v loži, pokud jich bude
s dostatek, nebo v prvním parketu, prvních adách II. par-
ketu nebo tribuny s právem, zakoupiti si další jedno sedadlo
v loži nebo dv sedadla ostatních souadných kategorií

;

pispívající píspvkem 20 K ron zakupují si volné
sedadlo v prvním parketu nebo v prvé ad II. parketu nebo
tribuny s pedkupním právem na další sedadlo téže kate-

gorie
; podprní za píspvek 10 K ron obdrží po jed-

nom volném sedadle na místech ostatních. Cena sedadel,
jež si lenové krom svého volného dále vyhradí, bude urena
správním výborem.

* Náš mnichovský krajan, koncertní mistr královské
bavorské dvorní kapely, Josef Miroslav Weber,
uspoádal 23. záí v Mathildin sále na pam svého prvního
koncertního vystoupení ped 40 lety soukromý koncertní
veer, na jehož programu vedle Bachova Adagia a Fugy
z G-moll z první sonáty, Bruchovu Adagia z Es-dur z op.

26, Weberova Ronda presta z C-dur z op. 24. a Schubertova
» Krále duch* (op. 1.) byly Spohrv 9. koncert z D-moll
(op. 55) a Beethovenv z D-dur (op. 61.).

* Smetanv pomník — Smetanovy sady
v Hoicích. V inném sboru hudebního spolku »DaIi-
boru« pi hraní dl Smetanových a poznání jich krás vznikla
myšlénka, aby slavnému mistru eské hudby postaven byl
v Hoicích dstojný pomník. Provedení myšlénky té blíží se
ku svému uskutenní. Dne 9. srpna 1903 bude první
pomník Smetanv slavnostn odhalen. Bude
io slavnost celého národa eského, který svému mistru vzdá
hold za zásluhy, které si o národní hudbu eskou získal.

Slavnost bude poádána pi velikolepé výstav toho asu
v Hoicích odbývané a úastníkm slavnosti bude zárove
poskytnuta píležitost poznati oblast eského severovýchodu

y ohledu hospodáském, prmyslovém a umleckém. Sdru-
žení spolk zpváckých a hudebních ze severovýchodních
ech již svou úast zajistilo a není pochybnosti, že i ostatní

župy zemí koruny eské této významné slavnosti se súastní.
Pozvání obdrží ješt každý spolek zvlášf s udáním sbor
Smetanových, které pi slavnosti zpívány budou, aby se
v zimním období nacviiti mohly.

Odbratelm „Dalibora" zvláštní výhody pi
koupi hudebnin ze závodu Mojmíra Urbánka.
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Národ Morav a sob!
d úkol velkých k úkolm vtším kráí den ze dne národ náš. Poznav, že jedin zdravými, vkovitý
kmen jeho ve všech bouích udržujícími koeny jsou ty, které vyrstají ze stálého rozvoje všech

jeho sil duševních a fysických, sám sob opatuje všechno, co uznává za nezbytno ke svému vždy

vtšímu mohutnní.

Školy proti právu jemu odpírané zakládá i udržuje sob nákladem milion skrze své Matice a své

obce. Velkým výstavám práce své a svých krás národopisných zabezpeuje rovnž dchody milionové. A nemv
nikoho, kdo by jemu zídil velebný stan umní dramatického, skládal krejcar ke krejcaru, sta ke stm, tisíce

k tisícm a neustal, dokud se nad Vltavou nezaskvlo zlaté uskutenní jeho tužeb a sn. A když plameny
ohn náhle zniily budovu sotva dokonenou, povstal znova v úchvatném nadšení a za tiaticet dn složil

peníz tém jednoho milionu zlatých — peníz tak velký, na jaký sbíralo se pi první stavb za trudnjších

dob tiaticet let.

Dnes jde o nový a podobn veliký úkol — dnes jde o zízení druhého
eského Národního divadla v Brn.

Ped námi dnes již jako na obloze psáno jest, ím stalo se první Národní divadlo veškerému národu
našemu a zvlášt hlav jeho, Praze. Jím dramatická literatura eská došla rozvoje netušeného. Jím dramatická

hudba eská dovedena k sláv svtové. Jím povznesen národní spoleenský život eský v Praze na stupen

nebývalý. Jím upevnna fysická i mravní pevaha eská v Praze proti živlu nmeckému, který ješt ped
otevením zlatého domu zpupn se tšil, že v prostorách jeho za nedlouho se bude hráti nmecky. Jím
dokumentována výše národní osvty, jím zaskvlo se vbec v celém ostatním svt jméno eské záí nejjasnjší.

A co vykonalo první eské Národní divadlo v Praze, to vykonati jest úkolem — a to v národním
ohledu ješt vtším — eského Národního divadla v Brn. Ale jak má brnnské Národní divadlo dnes tento

svj úkol konati? ... V hlav království zdvihá se k nebesm, tváí v tvá královským Hradanm velebná

budova, vábící k sob davy domácích i píchozí cizince — v Brn, druhém hlavním mst zemí koruny
sv. Václavské krí a choulí se divadlo eské dosud v neúhledném, zvení divadlu ani nepodobném stavení,

utihujíc se takoka do tmy ped nádhernou budovou nedalekého divadla nmeckého! . . .

Srdce svírá se pi pohledu na tu nuznou eskou chatu brnnskou, která není nám leda k lítosti

a bolesti, nepátelm pak našim k žíhavému úsmšku . . .

Smí-li tak i nadále zstati? . . . Smí-li trvati na Morav divadlo národa eského pod takovým krovem
nuzným, v takové truchlivé nedostatenosti? . . . Smí-li ty dv budovy i píšt od protivníkv našich vydávány

býti za obraz skuteného stavu národnosti eské a nmecké na Morav? A smí-li pro tento dosavadní ned-
stojný stav eského divadla i dále ješt trpti a hynouti eské umní naší Moravy i živel eský v Brn, íseln
tak veliký? . . . Nesmí a nebude!

Zbudování druhého dstojného Národního divadla v Brn jest životní
nutností národa eského. A veškerého ! Jsmef v zemích eskoslovanských národem jediným,

národem jednotným.

íselná pevaha obyvatelstva sama o sob dnes nijak nestaí k zabezpeení národnosti tam, kde

nepítel všemi prostedky, pevahou bohatství, prmyslu, vdy a umní hledí pesekati koeny nkterého
národa. Národ neobstojí, nevládne-li ve všech oborech lidské osvty aspo takovými prostedky, jakými pracuje

jeho odprce.

Na Morav a v Brn závisí na zízení dstojného Národního divadla nejen další vývoj veškera našeho

eského umní dramatického, nýbrž i zabezpeení samých koen národnosti naší.

Prohlašujeme proto jednomysln zbudování druhého Národního divadla
v Brn za spolenou a životní záležitost veškera národa našeho a voláme
k národu, aby v dob ne j kratší vykouzlil ze zem dstojnou budovu druhého
eského Národního divadla týmže závodem nadšení, obtavosti a práce, kterým
ped dvaceti lety dal vznik svému Národnímu divadlu prvému.
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Velký cíl, jejž tím sob klademe, jest dosažitelný. Akoli ke dvojímu postavení zlatého domu nad
Vltavou bylo teba více než tí milion zlatých, dostaí nám pro budovu druhého Národního divadla v Brn
a pro celou její výbavu ke hrám dramatickým ani ne celý milion zlatých.

Národ náš, pistupuje k provedení tohoto životního úkolu svého, ten milion zlatých sob opatiti

musí a opatí, tak jako opatil vtší ješt sumy svým Maticím a svým výstavám.

Jestli že obce královské Plzn a Král. Vinohrad, rozumjíce dobe svrchované dležitosti stálých

divadel, vnovaly každá na své divadlo pl milionu zlatých, všechen národ náš pospolu jeden milion zlatých

zajisté nalezne a složí.

Morava stavla po dvakráte s celým národem Národní divadlo první:
národ celý postaví spolu s Moravou druhé divadlo Morav a sob.

Nadšení, které u nás již nejednou divy zplodilo, rozechvj nyní opt všechna srdce i všechny mysli

!

Ruce všeho lidu, všech dcer a syn národa otevte se k hojným obtem a snášejte zlato do pokladen, chudí

po haléích, bohatí po stech a tisících ! Práce dmyslná všech umn výtvarných i emesel zbuduj národu
svému druhý zlatý dm ! A z nové spanilé budovy rozlévej se záe umní a slunné paprsky, vyvolávající jarý

život i kolem budovy samy i všade po všech krajích širé Moravy

!

„Národ Morav a sob" budiž nám heslem — neutuchajícím, nezaléhajícím, dokud neprovedeme
nový, velký a životní úkol svj

!

V BRN, dne 20 íjna 1902.

Družstvo eského Národního divadla v Brn:

JUDr. Otakar baron Pražák,
advokát, íšský a zemský poslanec, pedseda.

František Mareš, ^Antonín Jaroš,
editel ústav Vesniných, místopedseda. úedník Živnostenské banky, úetní.

Karel Kettner, Ing. Michal Ur siny,
prokurista a vrchní úetní Živnostenské banky, pokladník. c. k. professor eské vysoké školy technické, jednatel.

Emil Bayer, c. k. profesor II. es. gymnasia. Architekt Josef Bertl, c. k. profesor eské vysoké školy technické. Rudolf
Kallus, civilní geometr. JUDr. František, Koželuha, kandidát advokacie. Josef K u h 1, majitel domu. František

Nesvadbík, c. k. profesor eské reálky. enk Spiruta, c. k. finanní konceptni praktikant, lenové výboru. Antonín
Holeek, c. k. profesor eské vyšší prmyslové školy. Josef Kolbinger, c. k. finanní koncipista. Jan Máša, vice-

sekretá eské zemdlské rady. Rudolf Reissig, koncertní mistr a editel, náhradníci.

Rada královského hlavního msta Prahy:

JUDr. Vladimír Srb,
starosta.

JUDr. Fr. L. baron Rieger, velkostatká. Jan hrab Harrach, c. a k. skutený tajný rada atd. Dr. Antonín Dvoák,
skladatel, editel konservatoe pražské. Dr. Jar. Vrchlický, c. k. universitní profesor a spisovatel. Vrchní stavební rada

Josef Hlávka, president eské Akademie cis. a krále Františka Josefa pro vdy, slovesnost a urnní. B. Korián, opat

a prelát kláštera Benediktin v Rajhrad. JUDr. Karel Mattuš, vrchní editel zemské banky král. eského. JUDr. Antonín
ryt. Randa, c. k. dvorní rada a universitní profesor. František Šebor, velkoprmyslník. Václav Vladivoj rytí Tomek,

c. k. universitní profesor m. s. Josef Wohanka, velkoobchodník, lenové panské snmovny.

Adámek Karel, okresní starosta. Anýž Josef, redaktor. Barták J., rolník. JUDr. Baxa Karel, advokát. Bevá Filho,

majitel realit. Blský Kvido, architekt. Beneš Fr., inspektor statk. Bíba Matj, rolník. Blah o ve c František, fará.

Dr. Blažek Gabriel, profesor techniky. Brdlík J., továrník. JUDr. Brzorád Ed., advokát. Beznovský Václav,

rukaviká. Bromovský Jos., komerní rada. Bubela K., velkoobchodník. Dr. elakovský Jaromír, univers, profesor.

erný Josef, uitel. Doležal Jind., okresní starosta a statká. Dostál Fr., rolník. MUDr. Dvoák Jan, léka a okresní

starosta. JUDr. Dvoák Ladislav, advokát. Dvoák Václav, rolník. JUDr. Dyk Emanuel, advokát. MUDr. En gel Em.,
lázeský léka. JUDr. Fiedler Frant., profesor eské techniky. Filip Fran, spolumajitel knihtiskárny a hostinský.

Dr. Formánek Ant., starosta. Formánek Václav, mšan. JUDr. Fot Josef, tajemník obchodní komory. Fresl Václ.,

dlník. MUDr. Orégr Edv., majitel knihtiskárny. Dr. Gruda Ant, fará. Hájek Max, obchodník. Heimrich Jan, továrník.

Dr. Heller Servác, spisovatel. JUDr. Herold Josef, advokát. Hodek Josef, okr. starosta a rolník. Dr. Horbaczewski
Jan, rektor eské university. Hourá Jind., editel mstské kanceláe. Hovorka Fr., rolník. JUDr. Moic H rubán,
advokát. Hrubý Emanuel, redaktor. Hrubý Václav, c. k. rada zemského soudu. Hlka Ant., c. k. notá. Hýbeš Josef,

redaktor. Hyrš Jos., rolník. Chaloupka Frant, rolník. Choc Václav, redaktor. Janda Heman, statká. Jaroš Jan,

rolník. Jílek Václav, rolník. Jirousek Josef, majitel závodu krej., starosta zemské jednoty živn. spoleenstev. Kaftan
Jan, inženýr. Kalina Ant., okresní tajemník. Kancný Bed., c. k. rada zemského soudu. Karbus Václav, editel

nemocenské pokladny obch. grémia. Karela Václav, editel cukrovaru. Karlík Josef, majitel mlýn. Kelbl Jan, rolník.

Klofá Václav, redaktor. Kobzík Jak., rolník. JUDr. Kofránek Jul., advokát. JUDr. Koldinský AI., advokát
Komárek Josef, rolník. Kónig Fr., majitel realit. Kotlá J., okresní starosta a rolník. JUDr. Kotrbelec AI., advokát.

JUDr. Koudela Jos., advokát. Kovaík J.,
rolník. Kožmín Jan, rolník. JUDr. Kramá Karel, továrník. Kratochvíl

Fr., zámeník. Krejík Jos., ezbá. Kropáek Václav, rolník. Kryf AI, statká. Kubr Stanislav, statká. Kudrnka
Josef, rolník. Kulp Vojtch, majitel realit. JUDr. Lang Hynek, advokát. Loula Karel, rolník. Madra Ant., c. k. notá
a starosta. Macháek Jan, starosta msta. Macháek Josef, pednosta útárny eskomoravské strojírny. Mareš Josef,

rolník. MUDr. Mašek Alois, léka a starosta. Maštálka Jind., mstský tajemník. Mayer Stan., hostinský. Neubert
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Eust., inženýr. Nmec Fr., rolník. Nmec Václav, klenotník. Niklfeld Frant, rolník. Novák Karel, editel banky.

JUDr. Pacák Bed., advokát. JUDr. Pantek Ferd., c. k. rada zem. soudu. Papoušek Cyrill, okr. starosta a rolník.

JUDr. Parma Ed., advokát. Pavlica Josef, rolník. JUDr. Perek Václav, advokát. JUDr. Pinkas Lad., advokát.

JUDr. Pippich Karel, advokát. JUDr. ryt. Plaek Boleslav, advokát. JUDr. Podbrdský Josef, c. k. rada zem. soudu.

JUDr. Pod lip ný Jan, advokát. Pokorný Jan, rolník. Pospíšil Jan, rolník. Prášek Josef, rolník. Prášek Karel, rolník.

Pikryl Jan, rolník. MUDr. Pikryl Ondej, léka. Reichstádter František, maj. domu. Rataj Jan, rolník. Richter
Karel, rolník. JUDr. Roek Fr., advokát. Ron z Jindich, mlyná. Rozkošný Jan, starosta. Ryba Vilém, redaktor.

Sam o hýl L., starosta. Sehnal Václav, maj. realit. Sehnal Aug. Karel hr. Seilern, velkostatká. JUDr. Bedich princ

Schwarzenberg, velkostatká. Schwarz Fr., editel kane. okr. výboru. JUDr. Sláma Frant., c. k. rada zem. soudu.
Sokol Jos., uitel. Srdínko Hynek, rolník. Stank Fr., rolník. JUDr. Steidl Ant., okr. starosta a statká. Dr. P. Stojan
Ant, fará. JUDr. Stránecký Miloslav, kandidát advokacie. JUDr. Stránský Adolf, advokát. JUDr. Stratil Fr., adv.

Svozil Josef, rolník. Sýkora J., rolník. MUDr. Šamánek Václav, léka. JUDr. Škarda Václav, advokát. P. Ševík
ýinc., fará. Dr. Šílený „Václav, advokát. Spin dl er Ervín, starosta. Šrámek Ferd., dlník. Š tanci Josef, lékárník.

Šastný Alfons, rolník. Štole Karel, statká. Tichý Karel, velkoobchodník. Udržal Frant, rolník. JUDr. Ulrich Fr.,

advokáta starosta. JUDr. Víškovský Karel, tajemník. Vojta Miloš, poštmistr. Vychodil Josef, rolník. Wýtvar
Josef, Qbchodník. JUDr. Zátka Aug., advokát. Zázvorka Ant, rolník. JUDr. Zimmer Jan, advokát a okresní starosta.

JUDr. Žáek, advokát a místopedseda snmovny poslanc. Žárský Josef, rolník; poslanci na rad íšské a snmích
království eského, markrabství moravského a vévodství slezského.

Družstvo Národního divadla v Praze. Družstvo eského mstského divadla v Plzni. Jednota eskoslovanských žurnalist
v Praze. Jednota umlc výtvarných v Praze. Klub pátel umní v Brn. Kruh eských spisovatel v Praze. »Máj«, spolek
eských spisovatel belletrist v Praze. »Manes«, spolek umlc výtvarných v Praze. Sdružení eských noviná na Morav
a ve Slezsku. Spolenost Národního divadla v Praze. Spolek eských, žurnalist v Praze. Spolek eských žurnalist, krajin-

ských ve Slaném. »Svatobor« v Praze. Umlecká Beseda v Praze. Ústední jednota eského herectva v Praze. Ústední
Matice eskoslov. ochotník divadelních v Praze.

Divadlo král. msta Plzn.
V dob, od mé poslední zprávy uplynulé, byly prove-

deny pouze dv práce spadající v obor tohoto referátu a

sice Wagnerv »Lohengrin a Audranova opereta »Loutka«.

Ob novinky mly takový úspch, že zstaly až po dnes na

repertoiru a nepustily jinou operu neb operetu ke slovu.

Každá jich reprisa plní znovu a znovu mstské divadlo a

zejména »Lohengrin« jeví znamenitou atrakní sílu.

Jak již zmínno, byla »Loutka« první operetou nového
repertoiru a zvolena snad mén pro svoji umleckou hod-

notu a psobivost, jako snad více z ohled, že nová sub-

retta si. K. Frstova ji pokládá jednou z vynikajících svých

výkon a dovedla editelství o tom pedem pesvditi.
Slena byla již ped 12 lety lenem mstského divadla a

poátky její v Plzni byly slibné. Pak odešla k nmeckému
divadlu a nyní opt vrátila se do vlasti, aby tu zužitkovala

své zkušenosti v cizin nabyté. Divadelní kancelá dlala

pro ni náladu lánky, ve kterých jí líila jako div operetní

a vynikající operní subrettu a vypravovala velezajímavé pí-

bhy o uznání, jakého se slen dostávalo v cizin od rz-
ných serenissim. Tím byla zvdavost obecenstva napjata.

Soudný pítel divadla arci s takovým pedbžným dláním
nálady pro jediného lena ensembl nemže souhlasiti, ježto

je takové protžování na úkor ostatních, pi nejmenším
stejn dobrých sólových sil.

Než vyslovím se o provedení operety, chci jen nko-
lika ádky pojednati o »Loutce.« Dj je chudý, velmi pr-
zraný, figurky v nm jsou dobré a vše je vypoítáno na

velké scénické efekty. Tch se novince u nás dostalo hoj-

nost. Po stránce hudební sluší konstatovati, že oplývá dílo

toto graciosní melodikou ; hudba pohybuje se stále ve form
ariosa, vedle etných rejovitých taneních motiv jemných,

plynných a elegantních, ryze francouzské faktury, prosté ba-

nalit operetní tvorby vídeské a jiné nmecké. Je tu praco-

váno s málo prostedky, ale pes to úspšn.
Orchestrace díla toho je velmi jednoduchá — pracuje

se tu skorém výhradn houslemi a flétnou — ale tato jedno-

duchost celku neškodí, ba zvýšuje jeho ozdobnost. O hudb
té uinil jistý kritik vtip, že je to »hudba z hodinového hra-

cího stroje«, což jest dosti pípadné. Nastudována byla no-

vinka kapelníkem p. Strnadem s delikatessou a pesností.

SI. Furstova (Alesie) pedstavila se nám ne více jako

buclatá žabka, jakou jsme znali ped dvanácti léty, nýbrž

jako vyzrálá a vysplá operetní subretta, která si na n-
meckých divadlech pisvojila znanou dosi divadelní obrat-

nosti, pomocí které svoji vdnou partii s úspchem pro-

vedla a nepopirateln jeden z nejvtších podíl na zdaru

veera si dobyla. Orgán slenin sice prbhem asu ve

výšce trochu utrpl, také co do pednesu i nuancí neped-

stihla slena svoji pedchdkyni v oboru svém, ale specieln

v této partii dovedla si získali pochvalu obecenstva hlavn

pípadnou decentní hrou. Konený úsudek o tom, jaké s1

dovede slena získati místo v ad sólových sil plzeského

divadla, musím si ponechati až po nkterém píštím výkonu.

Pan Harfner (Lancelot) byl z mužských interpretent

lvem veera a bez nadsazování mžeme tvrditi, že ho lze

považovati za nejlepšího buffového tenora eského vedle

p. Ad. Króssinga, ped kterým má mimo to výhodu mládí.

Pan Zelenka s obvyklou svdomitostí hrál Hilaria a vedle

komik pp. Hlavatého a Branalda, již mli svenou ko-

mickou dvojici šlechtic a provedli své úlohy s pekvapující

úspšností, staral se zdárn o udržení obecenstva v dobré

nálad. Pan Huml zasáhl v partii Maxima svými krásnými,

pro psobení ve vážném operním ovzduší výten kvalifiko-

vanými prostedky do celku a osvdil na novo svoji mnoho-
strannost. Souhra byla exaktní. Baletní mistryn pi. Frei-

singerová nastudovala s mladým baletním sborem pro tuto

operetu groteskn-pvodní »Tanec clown,« který za hluné
pochvaly provedly sólové tanenice sl. Gallova a Herczegova

s baletním sborem. Inscenována byla novinka nádheru a

krásné dekorace od Koutského z Vídn zvyšují její psobi-

vost. Všecky etné dosavadní reprisy »Loutky« dosud pl-

nily domy.

»Lohengrin« není pro Plze tak zcela novinkou. Byl

tu dáván již asi ped 16 roky spoleností Pištkovou za í-
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zení p. Karla Kovaovic, který s malými prostedky pro-

vedl velké toto dílo na tehdejší pomry skvle. Pro nové

divadlo studoval »Lohengrina« kapelník p. Ant. Kott, který

má k disposici orchestr etnjší a dobe, v houslích dokonce

znamenit obsazený. Provedl svdomit kus obrovské práce

a pesnost, s jakou byla opera ta dávána, zasluhuje všeho

uznání. Naproti tomu nesmím však zamleti, že by orchest-

rální ást celkového výkonu potebovala místy ješt trochu

projemnní, oduševnní a že by nkterá tempa mla býti

uvedena na pedepsanou míru. Tato výtka netýká se míst,

ve kterých pouze smycová ást orchestru hraje, jako ku p.
zejména v úvodu pedehry. Tu musím piznati, že neslyšel

jsem ani na nejvtších divadlech tato místa delikátnji a

vroucnji pednášeti. Díve již vytená závada v našem or-

chestru, že dechová harmonie dusí svým hmotem smy-
cový orchestr, trvá stále, byla specieln v této opee citel-

njší než dosud.

Mezi pvci, jimž byla vokální ást díla toho ku prove-

dení svena, musime se zmíniti na prvém míst o p. Titovi

Olszewském, který z tenor mstského divadla plzeského

zstal až dosud neznámý. Zastupoval titulní part. Orgán

pána toho svdil by hrdinnému oboru, avšak je nepízniv

uplatován, nebo zpv pana Olszewského je manýrovaný,

zejména tvoení tón a nasazování, což obé snad bychom
v tomto spsobu dovedli omluviti u zaáteníka-naturalisty.

Frázování pana Olszewského nebylo by zlé, ale trpí tím, že

pvec užívá polského pízvuku na eštinu, již je nedokonale

znalý. To vadí také vokalisaci a deklamaci. Že p. Olszewski

cítí, co partie »Lohengrina« požaduje, to je z nkterých

míst patrno, kde se mu podailo na chvíli vybaviti se z ma-

nýry své a hlas svj voln nechat psobiti a kde také pro-

zradil úctyhodnou hudební inteligenci i vkus. Máme za to

že by p. Olszewskému stálo za to, kdyby nkterému uiteli

— který se osvdil jako vychovávatel hlas, svil peško-

lení svého orgánu a nauil se správnji i srdenji tvoiti

tón. Herecky byl výkon p. Olszewského ušlechtilý.

Paní Rudolf-Kurzová v partii Elsy mla pro sebe

výhodu svých brillantních hlasových prostedk. Poetinost

a vroucnost Elsy nepodailo se dám té do takové míry tlu-

moiti, jakým se stalo u dívjších interpretek sleny Anny
Soukové a paní Polákové, které ob co do stránky ped-

nesové i herecké stály vysoko nad dnešním výkonem. Hu-

debn mén citlivá ást obecenstva byla arci královsky spo-

kojena, když interpretka dala orgánu svému v nejvdnjších
jeho partiích pln zníti.

SI. Monrealova (Ortruda) je umlkyn, která si každým

svým výkonem vynucuje respekt soudného posluchae. Na-

máhavé partii té pinesla slena krásné, moudré a oekono-

mické rozdlení i ovládání hlasových prostedk svých, které

zejména ve stední poloze honosí se nevšední lahodou a

zvukem. Zpvní deklamace prozrazovala ve slen umlkyni
dmyslnou a citové hloubky. Démonicky vášnivý charakter

Ortrudy byl by v tomto pípad snesl trochu pastósnjší

podání herecké, po stránce pvecké pak orgán slenin nejevil

dosti síly v místech, kde má zvuná hloubka dodávati celku

barvy — tento nedostatek však slen nemže na umlecké
kvalit ubrati, jef požadavek partie té co do objemu hlasu

interpretky mimoádný.

Se sl. Monrealovou v nkterých reprisách se stídala

sl. Gártnerova v partii Ortrudy. Fysické prostedky sleniny

rozhodn nestaí na požadavky, které na pvkyni part ten

žádá; svdomitost a pelivost výkonu toho i dobrá snaha

slenina nade vší pochybnost patrná, zasluhují však uznání.

Nejlepším výkonem sólovým v opee té jest p. Buri-

anv Telramund. V pvci tom má opera plzeská svoji

attrakci a málo kdy podailo se umlci tak rychle a pevn
zahnízditi se ve pízni obecenstva, jako v tomto pípad-
Pan Burian však také iní vše, aby v pízni té sedl pevn
a aby ješt obliba jeho rostla. Je pvcem, který skvostné

své hlasové prostedky dovede uplatniti spsobem v pravd
umleckým.

Pan Ouedník jako hlasatel ml píležitost klidn a

vdn ukázati, co vše mu v hrdle vzí. Svžest, kovový

zvuk a ohebnost orgánu, rozumné jeho užití — tot signa-

tura výkonu nadjného pvce toho.

Pán Vašíkv král Jindich byl uspokojiv tlumoen
a zpvn i herecky nedá se proti jeho interpretaci mnoho
namítati. Hlasov arci pvec ne všude vyhovuje požadavkm
partu. Je orgán jeho rázu hrubozrnjšího a nejlepší stránkou

jeho je vdná hloubka ve vyšších polohách zní však nkteré

tóny ponkud hluše. Pednes pvce toho je však rozumný
a prozrazuje znanou routinu.

Sbor držel se staten a obtížný svj úkol provedl

chvaln, stejn i orchestr, v nmž jen nkteré dechové ná-

stroje neuspokojovaly docela.

Zprávy spolkové.

Jíudební pehled Prahy a venkova.

Kardašova jeíce. Zpvácký spolek ^Jablonský*
poádal dne 26. íjna t. r. zábavu s tímto programem

:

Rozkošný: »Na nebi plno hvzdiek« pro smíšený sbor.

Vogner: »Sousedské I.« pro žen. hlasy s prvodem piana.

Smes z »Prodané nevsty« pro smycové nástroje upravil

A. Mikš. Vendler : Sms z moravských písní pro smíš. hlasy.

Mendelssohn : Adagio z 111. symfonie pro housle, violoncello

a piano. Vendler: »Trní«, sbor pro smíšené hlasy. Ernst:

»Elegie« pro housle a piano. Vogner: 'Sousedské II. « pro
ženské hlasy s prv. piana. Vendler: »Chorý Jeník«, sbor
pro smíš. hlasy. Kássmayer: »Valíky«. Schubert: »Finale«

z Es-dur kvartetta (pro smyc. nástroje). Bartoníek: »Sanice«

a Kittl: »Dovazná« (sbory pro smíš. hlasy s prv. piana).

Sbory ídil pan uitel Hynek Picha. Prvod obstaral pan
editel Václav Kursa.

Kladno. VII., koncert Kladenské filharmonie ve prospch
eské menšiny v Žatci v sobotu dne 1. listopadu. Program

:

Ludvig van Beethoven : Symfonie . 1. z C-dur, C. M. Weber f

Vyzvání k tanci (instrumentace od F. Weingartnera), Zdenk
Fibich: Noc na Karlštejn, ouvertura, A. Dvoák: Slovanský
tanec . 4.

Krumlov C. Koncertní akademie »tenáské Besedy*
v sobotu, dne 25. íjna 1902. Úinkují: paní A. Msteka,
koncertní pvkyn, absolventka vídeské koncervatoe z .
Budjovic, pp. A. Srba a J. Šrámek, uitelé z es. Budjovic,
pvecký kroužek dam a pán (smíš. sbor). (Ve prospch
besední knihovny). Poad : B. Smetana : Pedehra k opee
»Prodaná nevsta* na pian 4run, a) J. Paukner: »Stesk

a touha«, píse s prvodem, b) B. Smetana: »Skivání
píse« z op. »Hubika«, s prv. piana, B. Smetana: »Z do-
moviny*, duo pro housle a piano, K. Bendi : »Jaro to švarné

pachole*, dvojzpv s prv. piana, K. Reissinger: Klavírní

trio z F-dur (1. vta), a)J. zKáan: »Lípy,« b) J. Rozkošný:
»Pro hubinku,* písn s prv., A. Dvoák: a) »U erného je-

zera,* b) »Noc filipojakubská,« karakteristické skladby pro
piano 4run, C. Beriot: Koncert pro housle z D-dur s prv.,
K. Bendi: »Ržinko má,« sbor smíš., dle mužského Frant.

Vránkem upravený.
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Mýío. Veírek poádá tlocviná jednota »Sqkol«

v Mýt v sále radnice v nedli dne 26. íjna 1902. Úin-
kují: pp. JUDr. Jan Pohl, P. Václav, uitel, bí.: B. Po-
šmurný, uitel, E. Kaucký, íd. uitel, H. Krátký, Fr. Tyrl,

Jos. Roch, uitelé a pvecký odbor »Sokola« v Mýt. Poad:
Bendi: »Pilítlo jaro,« smíšený sbor, Chopin: »Nocturno«,

violoncello s pianem, Dobiský: Variace na mazur: »Vitaj,

majova jutenko«, pro flétnu s pianem, F. Pivoda: »Vineta,«

píse pro baryton. Malát: »Petrovický zámek*, b) »A já

vždycky co mn má hlavika pobolíváš smycový kvartet,

pednáška: »Ó výletu Sokolstva do Moravské Ostravy*,

Olinka: Pathetické trio pro klarinet, violoncello a piano, cíl

I. a II., Dvoák: »Rolnická«, smíšený sbor, Dr. Dvoák:
»Rondo«, violoncello s pianem, Glinka: Pathetické trio, díl

III. a IV., Malát: a) »í to koníky, í to?*, _b) »Anika
konop máela«, smycový kvartet, J. Otta: »eské srdce*,

smíšený sbor.

Vodany. Koncert »eského kvartetta« (tjoffmann,

Suk, Nedbal, Wihan) za spoluúinkování sl. Marie Ševíkové
ve prospch pamtní desky Juliu Zeyerovi a Otakaru Mo-
krému. Antonín Dvoák: Kvartetto z F-dur op. 96. Orieg:

Romance a Saltarello. Bendi: »V té sladké moci oí tvých*,

Beeo: Arie z opery: »Carmen«. (SI. Ševíková, u klavíru p.

tizjjs Suk.) Beethoven: Kvartett z G-dur op. 18.

j-fudební pehled ciziny.

Berlín. Saisona officialn zapoala dne 3. íjna prvním
koncertem král. kapely pod ízením Felixa Weingartnera.
Zásluhy tohoto geniálního dirigenta o koncertní život berlín-

ský oceniti možno i po finanní stránce, jež pi jeho podni-
cích vykazuje stálý vzestup. Poloprázdné za ízení jeho ped-
chdce symfonické veery král. kapely jsou od let již roz-

abonnovány a pi placených generálních zkouškách na n
byla kassa tak obléhána, že pedstavenstvo i na tyto vypsati

musilo loni pedplatné. Letos pak vbec byly i hlavní zkoušky
jako takové zrušeny a uinny z nich abonnentní matinée,
jež postaveny jsou i co do vstupného na roven symfonickým
veerm. ást kritiky pipomíná, že sice tento úspch je co
páti orchestru, jemuž pibývá do vdovské a sirotí kassy
znan zvýšený istý výtžek oproti létm minulým. Ale po-
ukazuje se na to, že je nutno, aby matinée i po umlecké
stránce postaveno bylo na roven výkonu veernímu. Poža-
davek tento nedošel splnní o prvním veeru, jenž po zvyk-
losti vnován byl klassické trojici Haydnovi, Mozartu a Beetho-
venovi a pinesl od každého z nich po symfonii. Nejlíp
vydaila se Haydnova symfonie z C-moll, jejíž naivní veselost
vpravila obecenstvo do nejlepší nálady. Z Beethoveny sedmé
symfonie zdailo se pln toliko scherzo a dionysovské finále.

Za to allegretto jevilo technické nedostatky, které bylo cítit

i na Mozartov symfonii z Es-dur. Dirigent sice nemže být
inn zodpovdným za to, když klarinetistovi v menuettu
Mozartov selže v pianissimu tón, když nkterý kontrabassista
poíná si hlasitji, než teba, když lesní roh jeví stopy nervo-
sity. Ale není zajisté dirigent s orchestrem za jedno, když
housle netvoí uzavený ensemble, když jeví rozptýlenost
ve frasovaní a rzn používá smyce. To je následek nedo-
statku zkoušek, jenž v tomto pípad mohl být omlouván,
že orchestr je petížen pípravami ke dvma novým operám,
ale pro píšt teba se vyvarovati podobného rozdílu mezi
poledním a veerním provedením. — Loni v život vešlé
koncerty »Orchestru hudebních umlc« v novém král. oper-
ním divadle (býv. Krollov) pod vedením Richarda Straussa
daly si letos název »Moderních koncert«. První z nich po-
ádán byl dne 6. íjna. Hlavním íslem byla Brucknerova
první symfonie z C-moll. První ti vty nestojí na výši
ostatních výtvor Brucknerových, ani adagio nevyjímajíc,
v nmž jevívá se pravideln nejvtší síla skladatelova. Sla-

bouké je jmenovit trio scherza. Za to finále imponuje ži-

vostí, ohniv rythmickými figurami a zvláštním humorem se
vyznamenávajíc. Program obsahoval »Zwiegesprách« od
Maxe Schillingsa pro sólové housle a violoncello s malým
orchestrem, bezvýznameou skladbu, jež odmítnuta byla již

ve Weingartnerových koncertech, Lisztovu symfonickou báse
^Slavnostní zvuky* a zpvní ísla Enjara Forchhammera,
který pednesl fragmenty z oper »Guntram« od Straussa a

» Hloupý Honza* od Alexandra Rittera.

Jednota eskoslovanských editel kr, ka-

pelník, varhaník a majitel hudebních škol.

(Za redakci této rubriky odpovídá B. Kašpar.)

Kdo a kterak povoluje školu hned? Nestrachuj
se Iask. tenái, nehodlám dnes týrati t pouováním o tom,
kterak, totiž kterými úady a na základ kterých prkaz po-
volovány jsou školy hud. O tom již astji na tomto míst
bylo mi pojednati.

V min. ísle »Dalibora« napsal jsem, že úsilí Jednoty
podailo se aspo toho dosíci, že škola hudební není jen
tak lehce každému povolena. Prakse byla posud v echách
i na Morav rzná. V království povolovalo školy hudební
místodržitelství, v markrabství opt zemská školní rada. Z Mo-
ravy stížností nebylo, i zakroili jsme jen v Praze, a zde také

pozorovati jest zlepšení. A zdejjovažuje se hudební škola
za podnik více živnostenský, nez osvtový, pece žádá se

(roz. v posledním roce teprve) prkaz zpsobilosti dsledn,
t. j. vysvdení st. zkušební komise, i od hudebník z po-
volání, odborn na konservatoi vzdlaných. Dívjší prakse
ovšem byla hrozná! V zájmu spravedlnosti a urité normy
nelze nieho namítati proti jednotnému požadavku kvalifi-

kace, nýbrž jen souhlasiti.

V P. na Morav domáhal se hudební školy lovk, ne-

mající potebné kvalifikace a k žádosti tamních hudebních
škol bylo ,námi u vci dopsáno zemské školní rad. A vý-

sledek? Školu povolilo místodržitelství bez ádného
prkazu a proti dosavadní praksi. Má-li to býti škola, nutno
všady stejné požadavky klásti. Kdyby ale nebylo aspo té

nebetyné drzosti podobných lidiek! Tak v tomto pípad!
Hned tetí den objevily se na všech rozích bombastické
plakáty, »velesl. c. k. místodržitelstvím povolené hud. školy

Eman. Pyšišvora, odborn zkoušeného (kým a kde?)
uitele hudby« etc. etc. -• Takových zkoušených uitel
a i »cviitel hudby« najdeme po mstech eskomoravských
bohužel více

!

V pípad tomto budou ovšem potebné kroky podnik-
nuty. Pp. kollegové žádají se, aby vždy o každém podobném
pípad, teba i v sousedství se sbhším, Jednot podrobná
a zaruená sdlení inili.

Vc tato dotýká se ale též c. k. státní zkušební ko-
misse! To jest podkopáváním autority její! K emu konen
má nkdo se namáhatt a zkouškám se podrobovaíi, když
staí jen trochu obchodního ducha, vypoítavosti a drzosti

k zaízení školy hudební ?

* *
*

— Docházejí mne dotazy o píspvcích a nedoplatcích
od pp. len. Chce-li kdo zvdti mnoholi platil neb má
platit píspvk, obra se laskav pímo na pokladníka.

— Uprázdnno jest místo kapelníka, spolu editele
kru v Bakaru u Rjeky. Plat 1200 K, pak 240 K od zp-
váckého spolku a od námoní školy 160 K ron za 1 hodinu
týdn uení zpvu. K nastoupení ihned! Bližší sdlí
(i nelenm) jednatel.

— Chyby tisku v minulém ísle: str. 326. ádek 16.

zdola stj »žáci škol mšanských*, a ádek 2. zdola
místo »z 57oS stj »75%.«

— Každý iditel kru bez upraveného platu domáhej
se úpravy! Pouení i nárt žádosti zašle jednatel.

Dopisy.
Z "v\)clari. Dne 21. záí 1902 poádalo slavné »eské

kvartetto« (Hoffman, Suk, Nedbal, Wihan) za laskavého spolu-
úinkování bývalé primadonny lublaské opery, sl. Marie
Ševíkové, koncert ve Vodanech ve prospch zízení desek
Otakaru Mokrému a Juliu Zeyerovi na domech, v nichž delší

dobu ve Vodanech sídleli a kde nejkrásnjší plody vytvo-
ili. Dvoákv smycový kvartett F-dur, Griegova Romance a
Saltarello, pak Beethovenv kvartett z G-dur unesly obecen-
stvo v bájenou íši arovných tón. O umleckém prove-
dení jejich kritikové svtoví promluvili, my nadšen pidru-
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zujeme soud svj a vijeme ve vnec, jímž ozdobeny jsou
skrán jejich, drobný kvítek, pomnnku na zesnulé jich

pátely-basníky a ohnivou rži lásky i vdku. Umlci po-
zdravili píbytky zesnulých básníku a navštívili hrob Otakara
Mokrého. Slena Ševíková zapla od Bendla : »V té sladké
moci oí Tvých« a od Bizeta arii Micaelinu z opery »Carmen«.
Zpvy její nadchly obecenstvo tak, že zaburácelo hímav
po každém ísle a slena byla nucena pidati »Skivání
píse«. Na pian mistrn doprovázel p. Suk. lenové »eského
kvartetta* nelíené obdivovali hlas slenin, pednes i techniku
a srden jí gratulovali. Slena uspoádá v zimní dob adu
koncert v eských mstech. Nkterá jihoeská msta již

slenu požádala za její spoluúinkování. Píkladu jejich za-

jisté budou následovati i jiná msta, až poznají pednosti
jejího zpvu. Koncert navštíven byl obecenstvem z okolí i

vzdálených mst a míst tak, že musely býti pidány dv ady
sedadel. Hrubý píjem obnášel 568 K; z toho odevzdáno
komitétu pro zízení desek Ot. Mokrému a Juliu Zeyerovi
361 koruna. To krásný dar »Ceského kvarteta«, jež timto
inem slavn zapsalo se v srdce oban královského msta
Vodan i všech ctitel zvnlých básník. —k.

Rzné zprávy.

* Studium sonát chystá v nejbližších dnech publi-

kovati znamenitý klavírní paedagog a profesor pražské kon-
servatoe Hanuš Trneek v Edici M. U. (nákladem
Mojmíra Urbánka.) Slovutný uenec vybral nejvzácnjší
skvosty literatury klasické seadiv je postupn dle tžkosti
do dvou díl. Jsou to vty sonátové upraveny co nejpeli-
vji ke studiu sonát a vyuování privátnímu, na konservato-
ích i soukromých uilištích. V celé svtové literatue
hudební nestává dosud díla tak ohromné ceny,
tak dkladnéhoatak levného. Nakladatelství Moj míra
Urbánka vbec náleží zásluha, že umožnno dnes kupovati
cenné eské publikace nejen eských, ale i svtových mistr
moderních i klasických a že tím vniknou v nejširší vrstvy a
stanou se jim i úpravou snadno pístupnými. Tak zvlášt
platí toto o Studiu sonát. Bohaté své zkušenosti uložil

v nich profesor Trneek zpsobem vynucujícím veškeren
respekt. Prstoklad udán do nejmenších podrobností a ozdoby
vesms vypsány tak, že neteba uitele, aby každý tu neb
onu vtu sonátovou správn mohl nacviiti. Výbr je velmi
peliv volen a cena konkurující podobným, ne však tak d-
kladným dlm cizozemským. Díl první (velkého formátu)
uzavírající v sob 19 velkých vt sonátových Beethovena,
Dusíka, Clementyho, Mozarta, Haydena a. j. v. stojí 4 K.
Díl druhý, který pojímá 25 vt, stojí 5 K. Nemžeme dosti

každému pianistu i každému uiteli výbornou pomcku tuto
doporuiti.

* Horákova pátá mše do B-dur vydána práv
v Edition M. U. (nákladem Mojmíra Urbánka v Praze.)

Jest to první íslo populárního „vydání mší Horákových v pe-
pracované úprav Voj tcha Ríhovského. Horákovy mše
dosud ve starých klíích psané a tu menším krm nepí-
stupné vzkíšeny budou k novému, trvalému životu. Ze
díla jeho stanou se rázem populárními, dokazuje nejen zna-
menitá kvalita jejich, ale pímo neuvitelná láce a nádhera,
s jakou nakladatelství vydání pipravilo. Mše tato pvodn
v Nmecku vydaná stála 7 K 20 h. (6 Mk), nyní v novém
pístupném vydání stojí partitura 1 korunu a hlasy po
20 hal. Ríhovský i nakladelství získalo si tímto podnikem nejen
velkou zásluhu o popularisování výborných církevních dl,
ale zavdilo se jím i krm, jichž prostedky nedovolují za-

opatovati se jednak drahými jednak nesnadnými skladbami
toho druhu. Vydání této mše nemá sob vb ec v hudební
literatue rovna.

* Známá eská továrna na stavbu varhan a harmonií
Jana Tuka v Hoe Kntné postavila letošního roku varhany:
v Staechoyicích na Morav, v Tribalj v Chorvatsku, v Ha-
mrech na Šumav, v Kukuljanovo v Chorvatsku, v Kosto-
mlatech, v Tebenicích, v Pribilin na Slovensku v Uhrách,
ve Vosicích u Hradce Králové. Ve stavb jsou práv velké
varhany pro velechrám sv. Panny Barbory v Hoe Kutné

|

o 45 znj. rejstících, jichž disposici schválil znalec pro var-

hany, ustanovený c. k. místodržitelstvím, vdp. podpevor
kláštera v Emauzích P. Albano Schachleiter v Praze. Dispo-
sice varhan výše uvedených s kollaudaními protokoly pi-
neseme postupn v píštích íslech.

Váženému tenástvu „Dalibora",

Jelikož redaktor pan J. Boleška nebyl pro jiné práce

a obasnou chorobu sto vnovati se redigování listu tak,

jak toho nezbytn teba, byl jsem nucen íslo toto sám do-

koniti a pejímám redakci do konce roníku. Dnes chybící

poet stran bude nahražen v íslech píštích.

V Praze, dne 31. íjna 1902.

Mojmír Ux°l>s§.s&«k9
hudební nakladatel.

OBSAH:
Národ Morav a sob. — Divadlo král. msta Plzn. —

Zprávy spolkové. — Dopisy. — Rzné zprávy.

Vychází každou sobotu o 8 stránkách. — Redakce a admini-
strace nachází se v Praze, ve Václavské ulici v . 21 (nároží Morán).

Pedplatné splatno a žalovatelno v Praze iní za každé tvrtletí 2 K,

poštou 2 K 40 h, do ciziny 3 K- Jednotlivá ísla po 25 h. Insertní doklady

se útují.

Kdo nevrátí prvá ti ísla — kteréhokoli tvrtletí — pokládán

jest za odbratele. —
Reklamace vyizují se do 8 dn po vydání ísla. — Rukopisy se nevracejí.

Odbratelm „'Dalibora" zvlášíní výhody pi
koupi hudebnin ze závodu Mojmíra Urbánka.

Otakara Ševíky
(uitele Kubelíkova a Kociánova)

, veškerá pedagogická -

díla houslová
dostanete nejlevnji

v hudebním závod

MOJMÍRA URBÁNKA, PRAHA,
jen Jangmannova t. . 14.

Prospekty dl Ševíkových zdarma a franko.

rJBS.
Ijantner, housla,

Václavské ndmstí SS.
Vyrábí nové, pekládá mistrn staré housle a

opatí každé neznjící rVustickou patentní dul.
50 druhu nej lepších strun.

Založeno 1862. ******* Založeno 1862
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klavírní novinky

EDITION M. U.
íslo K h

58. Foerster Jos. B. op. 47: Snní (5 skladeb) 2'—

46. Jioffmeister Melodie l
-50

52. Jaroš Em. op. 5.: Klavírní skladby (4) . .
1-20

42. 5,1. 'Procházka Jos.: Skizzy. 2 sešity po . 2—
38. íhovský V. op. 6.: Klavírní skladby (18) 2S0

4ruis.
54. Chvála Em.: O posvícení 3'—

53. » » Obrázky z »Babiky« .... 3'—

DÍVE VYDÁNO: DÍVE VYDÁNO:

10. Suk Jos. op. 21.: Suita 3 —

4pnn.
13. Jínilika A. op. 152.: Pohádky (3) . . . .

3'—

28. Jaroš Em. op. 1.: Adagio. Allegretto graz-

zioso 1-20

16. z r\áan: Jarní eklogy 3"

—

6. Maláf J. : Hra na honnou 1 —
20. Praus fl.: Dtské scény (v obj. 5 ton) . 1"20

32. *obifschek 1^. op. 10.: Menuetto .... V20

Pi objednávkách staí udati íslo.

Žádejte všude

EDITION M. V.
jest to nejlevnjší a nejcennjší hudební sbírka.

Seznamy zdarma a franko.

Levná vydání Edition tmiverselle

Peters, Litoljf, Breitkopf a jiná

stále na sklad.

íšská marka co nejlevnji.

Hudební velkozávod a nakladatelství

Mojmír Urbánek
i-íiiii

nyní JUNGMANNOVA T. 14.
Hlávkv palác.

2 klavíry k volnému použití. Každému
bude ped zakoupením skladba pehrána.
Stále engažovaná síla skladatelská jest po
celý den v mém závod.

Zvu k návštv veškery do Prahy zavítavší ínter-

essenty. Nikdo není nucen koupiti. asopisy
z celých ech, Moravy a Slezska jakož i cizí

odborné hudební listy zdarma k prohlédnutí.

NOVINKY
Z PÉRA

EMANUELA GHVALY
vydané v EDITION M. U.

4run.
. 53. Obrázky z Boženy Nmcové

„Babiky" K 3 —
« 54. O posvícení. Symfonický obrázek K 3*

—

Ob skladby jsou psány v pístupném slohu

a vyznamenávají se skvostnou melodikou a bo-

hatou harmonisací.

DÍVE VYŠLO:
. 26. Trio pro klavír, housle a cello K 6'

—

« 27. Ti písniky. Pro 3 žen. hlasy.

Partitura K —'80
hlasy po K —'15

Nakladatel

Mojmír Urbánek, "Praha
Jungmannova f. . 14.

KNIHOVNA
DALIBORA

Svazek 1.

Z DENNÍKU
BEDICHA
SMETANY.Podává

(70 stran 8°.)

J. S. DEBRNOV.

Cena 60 halé i poštou.

Nakladatel MOJMÍR URBÁNEK
závod hudební

PRANAa jen Jungmannova t. . 14.

JVlEIiflfiCHOIilE.
Cyklus 8 písní pro stední hlas. Op. 25.

Složil "Vítzslav Hovák.
- - - 1. Marno. 2. Olše. 3. Noní fialy. 4. Stará melodie.

5. Jezera. 6. Pod snhem. 7. Noci. 8. Podzimní rondeau.<2
Cena K 2 -

40. Pouze s nmeckým textem (písn 3., 5., 6., 7.) K 2

I Žádejte pímo v

} Hlidebním závode EDITION M

Praha, jen Jungmannova

v

U_ (Mojmír UrbánekT M

ova t. . 14. \

jJl
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Klavír na 2 ruce. k h

ís. 74 erný Fr. op. 3: Díví profily (6) . . T50
» 58 Foerster, J. B. op. 47.: Snní (5) . . 2 —
» 46 Hoffmeister: Melodie 1-20

» 52 Jaroš op. 5.: Klavírní skladby (4) . . 1*50

» 77 Kídlo op. 12: Pro velké a malé déti 2-—
» 45 Musil: Sonatiny instruktivní (10) (Hoff-

meister) — •

—

» 86 Nedbal op. 15: Z dtského života (7) 2-50

» 42 Procházka op. 5. : Skizzy (6). Seš. I. .
2-—

» 51 — op. 6. Skizzy (6). Seš. II 2 -—
» 69 Studium sonát. Vty sonátové progre-

sivn seadil a k vyuování upravil

H. Trneek. (Zaveno na pražské kon-
servatoi. Díl 1 4

-—
» 72 — Díl II 5'—

Klavír na 4 ruce. k h

ís. 13 Hnilika op. 152.: Pohádky (3) ... 3 —
» 91 Hopp op. 21 : Dtem pro rados (v obj.

5 ton) — •

—

» 54 Chvála: O posvícení 3-—
» 53 — Obrázky z »Babiky« 3"

—

» 28 Jaroš op. 1.: Adagio. Allegretto gra-
zioso

> 16 z Káan: Jarní eklogy 3 —
» 6 Malát: »Hra na honnou« z op. »Stáa« V—
» 20 Praus : Dtské scény (v objemu 5 ton)

I. díl 1-20

> 78 — Dtské scény (bez oktáv) II. díl 1-20

» 32 Robitschek op. 10: Menuette .... 1-20

f\ojmír Urbánek.! Praha,
HUDEBNÍ ZÁVOD.

V..

SKLADBY

Vojtcha íhovského
vydané v EDITION M. U.

1) (T

2 rucni. k h

ís. 38 Klavírní skladby op. 6. (18) . K 2-50, váz. 4-50

» 75a V loce 1'—
» 75b Gavotta . .

—'80
» 75c Chvíle upomínek —'80
» 75d Notturno — 80

» 75e Valík 1-20

» 94 Melodie —-80

Housle a klavír. k h

ís. 88 Malý Paganini op. 8 (6) 2 —

Církevní. k h

ís. 4 Missa Lorotta, op. 3. Smíšený sbor

s prvodem varhan nebo mal. orch.

Part .... .2-—

hl. orch 3'

—

hl. zpv. po —'40

» 33 Te Deum, op. 4. Smíš. sb. s prv.
varh. nebo mal. orch. Part 1*60

hl. orch 3*

—

hl. zpv. po —'30

» 29 Requiem in stylo facili, op. 5.

Smíš. sbor s prv. varhan nebo mal.

orch. Part 2-—
hl. orch 3'

—

hl. zpv. po —'40

» 47 Šest oííertorii pro svátky Mariánské,

op. 7. Smíš. sbor a varh —'—

Part 1'20

hlasy po —'20

r\ojmír Urbánek., Praha,
HUDEBNÍ ZÁVOD.

NBJL E.18I S E.

V. E. HORÁK:

Pro smíšený sbor s prvodem varhan upravil

VOJTCH ÍHOVSKÝ.
Partitura A Jí^*. Hlasy zpvné po Efc«ml

(Pvodní vydání stálo pes 6 korun.)

EDITION M. U. 67.

# MOJMÍR URBÁNEK
nyní: Jungmannova tída . 14.

Nakladatel, vydavatel a odpovdný redaktor Mojmír Urbánek. — > Politika* závod tiskaský a vydavatelský v Praze.
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KAREL HLKA:

K zajímavému eskému koncertu

v Drážanech.

»Národní Politika* v odpoledním vydání ze dne

30. íjna pinesla lánek »Zajímavý eský koncert

v Drážanech «, kterážto zpráva i pouze jakožto otisk

z »Dresdener Nachrichten« i jako doplnk eského re-

ferenta obsahuje nkteré nesprávnosti, jichž potebí po-

nkud poopraviti.

Referát z »Dresdener Nachrichten« vyítaje jednot-

livá ísla historického toho koncertu pokrauje takto

:

»Dále byl na programu F. L. Dussek (správn Dušek),

jehož jméno bylo i v novjší dob ješt (!) známo,«

— a v dodatku k otisku z drážanského asopisu po-

znamenává se : »Jan Dušek (nkdy Dussek a Dusík)

pocházel z hudební eské rodiny, z nichž (!) krom
nho jsou známi : Jan Ladislav, František Josef, Fran-

tišek, jakož i Veronika Dušková.

«

V tomto dodatku jsou chybn popletena jména

dvou rzných rodin starších eských hudebník.

V echách nikdy nebylo skladatele jména F. L.

Dussíka, Duška ani Jana Duška.

V XVIII. století žil v Praze a psobil jako vyni-

kající uitel piana a skladatel, upímný pítel Mozartv,

František Xaver Duše k,*) jehož manželka,

krásná, duchaplná a vysoce vzdlaná i vším právem

svou dobou slavená zpvaka Josefina rozená Hamba-

cherová dovedla neobyejnou mrou na sebe upoutati

pozornost geniálního tvrce »Dona Juana «.

Nejlepší tento uitel piana své doby v Praze psá-

val se dle starého eského pravopisu Dussek. Jiní jej

psali — »wohl nur den Deutschen zu gefallen« (»za-

jisté jenom, aby se Nmcm zalíbili «), jak již B. J.

Dlaba ve svém »Knstler-Lexikonu« í. sv., str. 341 vy-

týká kárav — Duschek. Ten však skládal vedle n-
kterých komorních hlavn vci klavírní. Písní vydal

pouze patero, a to ješt spolen se žákem svým Vin-

cencem Maškem.

V áslavi, rovnž v XVIII. století, psobil vynika-

jící hudebník a mstský uitel Jan Josef Dusík, jehož

*) Viz l. mj v »Daliboru« 1900: »K padesátileté ro-

nici úmrtí Václ. Jana Tomáška.*

synové Jan Ladislav a František Benedikt proslavili se

jako virtuosové i jako skladatelé. Jmenovit Jan La-

dislav Dusík získal si slávy svtové jako klasik v oboru

klavírní skladby, najm sonáty. Žádná anthologie opravdu

cenných skladeb pro piano nevypouští a nemže ani

postrádati jména Dusíková.

Že skladby jeho zasluhují povsti svtové, ba že

ji mají, ukázal jsem již nkolikráte, nejvíce lánkem

svým »Za starší eskou hudbou. Jan Ladislav Dusík«

v » Kalendái eských hudebníkv* a lánkem »0 po-

teb studia starší eské hudby « v » Daliboru « r. 1899,

hlavn v íslech 37 a 38 a j.

V Drážanech mli patrn na mysli a na programu

nejslavnjšího z Dusík Jana Ladislava (nar. 9. února

1761 v áslavi, zem. 20. bezna 1812 v St. Germain

en Laye u Paíže).

Toho psávali k vli správnjší výslovnosti fran-

couzské s dvma ss
;
nkdy také v anglických vydáních

dle mylného pramene Charles Burneyova »Dulsick«.

Nyní cizí edice tisknou všeobecn bez výjimky Dussek

a z Ladislava udlali Ludwiga. Ale u nás už by mlo
býti úpln jasno ! I prof. O. Hostinský ve svém nástinu

djepisném » Hudba v echách « na str. 29. cítil potebu

poznamenati výstražn: »Ob umlecké rodiny Dusík

a Dušk (dle starého pravopisu eského arci také

Dussk) dobe sluší rozeznávati.

«

A »Dusí kovo divadlo v áslavi « jest snad

pece obecn známý název v echách?

Uvedená píse z programu drážanského »Stesk

lásky «, již zpívala paní Sonna van Rhynová, je druhá

ze sbírky »Sechs Gesánge (italienisch und deutsch) mit

Begleitung des Pianoforte in Musik gesezt und De-

moiselle Susette Godefroy zugeeignet von J. L. Dussek.

«

Je to cyklus písní opravdu cenných.

První »Sehnsucht der Liebe«, C Andante con

moto C, druhá »Klage der Liebe«, As Larghetto 6
/s ,

tetí »Hoffnung«, Es Lento ma non troppo 2
/if tvrtá

»Das Warum«, Es Allegretto moderato assai 6
/s» pátá

»Dauer der Liebe«, pro dva hlasy G Affettnosamente

2
/4 a šestá »Eigensinn der Liebe«, B Alla Polacca,

Allegretto moderato 3
/i . Mají formu vtšinou rondeau.

tvrtá je slohová.

Druhá sladká a lahodná, že byste, neznajíce autora,

hádali, že složil ji Karel Bendi, i nemže, byvši zpívána
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jen ponkud slušn, minouti se úinkem. Rozkošná je

tetí, »Nadje«. Klidná její melodie nese se lehce jako

májový vánek nad nov rozkvetlou luinou.

Hanuš Lašek v nejlepší své dob když zavítal na

jedné ze svých cest ke mn do Rakovníka, velice si ji

pochvaloval. Byl by také jist s ní dlal všude furore,

kdybych byl mu ji mohl zapjiti tenkráte. Ale pote-

boval jsem práv svazek, v kterém byla, ku svým pra-

cím a nemohl ho tou dobou postrádati.

Svižn rhytmická, effektní, silná ve výrazu je po-

slední, »Vrtochy lásky «.

Kdyby tak Alberti ji zaadil do svého programu,

vidli byste, že by docílil takového úspchu jako se

svojí povstnou strettou z Verdiova »I1 trovatore«. Ml
jsem už jinde píležitost napsati, že Dusík byl naším

nejlepším melodikem.

Sám František Ondíek dav si u mne pedehátí

letos v ervnu Dusíkovu líbeznou Canzonettu G-moll

pro piano, na niž jsem ho upozornil, shledal ji » italsky

lahodnou a sladkou « i slíbil, že si ji píležitostn upraví

pro koncertní pednes a zaadí do svého repertoiru.

Rád vím, že se líbil v Drážanech » Stesk lásky «.

(Píse ta zpívána již také v echách, a to v Chrudimi,

kam zapjil jsem ji ped nedlouhou dobou k histo-

rickému koncertu. Mli ji tam s názvem » Lásky žel«

na programu.) Líbily se v Drážanech i ostatní skladby

ernohorského, Pichlovy, Koželuhovy, Seegrovy a Zá-

chovy, jež vybral a zaadil na program pilný Otto

Schmid, který s obzvláštní láskou a péí delší již dobu

sbírá skladby starších eských mistr, jež hledá po

krech eských i archivech cizozemských, jak osobn
pesvdil jsem se sám v Mohui a jinde. Popularisuje

skladby ty po Nmecku a propaguje (u Breitkopfa a

Háríela vydal dva svazky Františka Tmy, nar. 2. íjna

1704 v Kostelci nad Orlicí, zem. 30. ledna 1774

v Leopoldov ve Vídni) všude, jako se snažil pisatel

tchto ádk uiniti je známými v eských kruzích na-

šeho hudebnictva. Bohužel, že eské veejnosti zalíbí

se snad až budou všechny sebrány a uveejovány

v Nmecku a potom až zanou je provozovati v Ber-

lín, Lipsku atd. V Drážanech už zaali. Zanou také

v Praze?

Národní divadlo.

Poslední vystoupení pí. Rženy Vykoukalové-Bradáové

objevilo pvkyni pi plných silách a na výši jejího umní.

Hrabnka v »Pikové dám* znamená nejdokonalejší výkon,

jejž odcházející altistka na prknech Národního divadla vy-

tvoila, a který za normálních pomr sám schopen by byl

zajistiti jí trvalé postavení pi ústav, jemuž vnovala své

mládí. Jesti podání pí. Bradáové v jmenovaném díle Caj-

kovského do jisté míry unikem, podmínným jak pednostmi,

tak i mén píznivými stránkami umleckého jejího reliéfu —
nejen správností hudební a smyslem pro charakteristiku,

ale i ostrostí hlasu a sklonem k drastice. Píšerné s gran-

diosním, aristokraticky velitelské se staecky vetchým, spo-

jují se v tom výkonu k vzácn piléhavé realisaci básnického

i hudebního pomyslu. Le i v jiných úlohách komických a

charakteristických mla pí. Bradáová štstí
;
vytvoila v naší

opee celou adu iratek, staen a bab, které zvlášt kdy

pecházely v obor groteskní, vynikaly vždy rázovitými obrysy.

Odchodu jejího jest želeti o to víc, že není v nynjším

personálu nikoho, kdo by ji mohl pln v jejím speciálním

oboru nahraditi. Jiné pvkyn budou se teprve museti vpra-

vovati a nutiti do genru, který vloze pí. Bradáové pirozen
plynul, a to jest práv nejvtší neekonomiností na celé

afée, zbavovati se síly jist zdatné, nemíti vhodné náhrady

za ni a rozviklávati tak novými mezerami sotva ponkud se

zacelující repertoir, pro ustaviné pestudovávání jen slepiím

krokem ku pedu se beroucí. Obecenstvo rozlouilo se s pí.

Bradáovou velice vele, zahrnuvši ji vnci a potleskem,

nesoucím ráz zjevného protestu. Než co plátno pání obe-

censtva! Obecenstvu maže se med okolo úst jenom na

zaátku pedplatného, pak jsou již všechny jeho požadavky

úpln zbytenými ... —k.

Kovaovic: »Na starém blidle*. Nedlní nové

nastudování této poslední opery chefa opery vynikalo vzor-

nou precisností a korrektností. Milá, sladká nálada idylly

vála nám z každé scény -vstíc, sesilována jsouc místy až

píliš pesládlou a mkkou hudbou Kovaovicovou. Obsazení

bylo jako díve až na malou zmnu v úloze »panímámy ze

mlýna«, již podala tentokráte dosti slušn sl. Hedy Feldenová.

Ensemble »Starého blidla* zahrnuje vbec v sob skoro

všechny nejlepší síly naší opery jako p. Klimenta, pí. Klá-

novou, Maturovou, sl. Bobkovou, Kubátovou a p. Ptáka.

Ba i menší partie jsou velmi svdomit nastudovány a

uplatnny p. Šírem, Pollertem, pí. Fabiánovou a jinými.

Orchestr záil jak málokdy v sytých barvách Kovaovicovy

instrumentace a dovršoval ladný celek tohoto velmi šastného

pedstavení. —ni.

eské divadlo v Brn.
Reprisami díve provedených oper vyplnn repertoir

operní v poslední dob. Po Dvoákov »ertu a Kái«

provedena Smetanova »Hubika«, celkem pkn. S úspchem
velmi cenným provedena hlavn úloha Vendulky pí. Ská-

lovou, Lukáše p. Doubravským a Tomše p. Komá-
rovém. Též Palouky p. Pivoku v zasluhuje pochvaly.

Martinku pevzala za churavou pí. Pivokovou pí. Pátková.

Bari zpívala sl. Eisenhutova ne s takovým úspchem
jako nedávno Maenku v » Prodané nevst*. Ale nevíme,

máme-li menší tento úspch na vrub sleny zapsati. Bylo

vidti, že úloha Bari žádá lehí a ohebnjší hlas, než

jakým slena Eisenhutova vládne. Proto myslíme, že v úlo-

hách, které sleninu hlasu více svditi budou, též vtšího

úspchu docílí. Ovšem musíme žádati, má-li úspch zazna-

menán býti, aby slena dbala správné vokalisace a vyhnula

se tak nesrozumitelnosti.

Orchestr uspokojoval; sbor se lepší, ale dlužno mu

doporuiti více pozornosti, hlavn pi vstupech. —vs-
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Koncerty.

Koncert Wernera Albertiho. — Desetileté
jubileum eského kvartetta. — VIII. koncert
C. Filharmonie.

Pkný obrázek o tom, jaký dojem docílí se, postavíme-li

v operních intencích vzdlaného zpváka na koncertní po-

dium, mohl si každý návštvník koncertu p. Wernera Alber-

tiho uinili. Mohutný hlas hrdinn pibarvený, svádjící ku

trochu pathetickému pojímání, myslím, že každého pesvdil
o výtené pvcov hlasové vyškolenosti, však tu pravou kon-

certní illusi — neho istého, povznášejícího rnálo kdo si

z toho dom odnesl. Píliš operní traktování a dramatiso-

vání zpívaných piéc nás odpuzovalo a rozlaovalo, na míst,

aby rozehálo a naladilo. V tom smru nejmén se nám
líbil pednes písn Schumannovy »Ich grolle nicht«, jež byla

píliš protažena a dramaticky zkarikována. eská Filharmonie,

která doprovázela nkterá ísla koncertistova, také píliš ne-

vyhovla požadavkm na ni vloženým. Nepesné nastupo-

vání jednotlivých skupin nástrojových a rhytmicky kolísavé

podízení se pvci pi doprovodu byly dosti stinnou strán-

kou jejího výkonu. Dirigent p. Moor nezdá se míti doposud

dostatek orkestrální praxe, rhytmického švihu a tempera-

mentu. Snad postupem doby docílí lepších výsledk
; pro-

zatím mžeme jen doufati.

Jubileum! Jaké pozadí podkládáme obyejn tomuto

slovu ? Zpravidla stáí, šediny, záplavu ád, hlavu pokleslou

vykonanou prací a pestálými trampotami, tiché reminiscence

na doby minulé slávy a velikosti. Jaký však rozdíl shledali jsme

mezi tímto obvyklým obrazem jubileí a práv minulou oslavou

desetiletého trvání našeho slavného eského kvartetta? Ne-

jubilovali tu stíny bývalých velikán, ale mladiství, bujaí

ješt bojovníci umní, jejichž jubileum neznailo ani dovršení

jejich innosti, ale zdálo se spíše býti pouhou etapou v je-

jich vývoji a vzpruhou k dalším úspchm a vítzstvím.

Zdaliž není možno íci, že hráli tentokrát tak výten a pe-
krásn, jako málokdy doposud a že ješt snad dokonalejších

výkon od nich uslyšíme?

Jest jisto, že kritisování výkonu . K. dnešního dne

není schopno obvyklého mítka. Myslím, že ta nejvybra-

njší slova chvály nedovedou dokonale zahrnouti ped-
nosti výkonu tchto ty umlc. Jejich hra jest ideál

hudebnosti a krásy v hudební reprodukci. — Úvodním í-

slem programu bylo trochu nervosn a neklidn naladné,

ale jinak pekrásné kvartetto ajkovského (Es-moll). Hlavn
provedení prvé vty díla tohoto jest interessantní po modu-
latorní stránce ; taktéž adagio (III. vta) jest velmi ušlechtilé

a náladové. Klasické tvorb zasvtili naši kvartettisté svj
pekrásný výkon v Haydenovu G-dur kvartettu, v nmž hra

jejich ve své vzorné vyrovnanosti a precisním rhytmisování

triumfovala. Veer zakonen byl poetickým A-dur kvintettem

Dvoákovým, pi nmž ke klavíru zasedl milý druh . Kv.

p. Alfred Grunfeld, jehož obrovský tón a ohnivý tempera-

ment v ladný celek s hrou našich jubilant úinn splýval.

Svrchu uvedená naše výtka o he . Filharmonie byla

zcela odinna následujícího dne v abonentním koncertu

spolku tohoto (VIII. minulé sezony). Byl to opt dkaz
o moci suggesce dirigentovy na podízené tleso a o úinku
železné discipliny orkestrální. Vždy není možno žádnému
filharmonikovi zsíati klidným a chladným, postaví-li se

k dirigentskému pultu titánská postava našeho Nedbala a

když mocnými rozmachy svých paží a vbec celým svým

zevnjškem pone vlívati do orchestru život, bujarost a sílu

mládí. Brahmsova symfonie III. (F-dur), již si filharmonikové

vybrali, zahajovala tento koncert, jenž vesms ze samých

skladeb v Praze již díve hraných se skládal. Obtíže, jaké

klade tato symfonie pi provedení a jež spoívají hlavn
v hojném užívání zešfových nástroj, pro nž tak syt a pln
Brahms dovedl psáti, byly za vedení Nedbalova pekonány
hrav a nenásiln. Rovnž i další ísla koncertu Sukova,

suita » Radúz a Mahulena « a Smetanova »Šárka« nás zcela

uspokojily ; taktéž doprovod druhého klavírního koncertu

ajkovského (B-moll), jejž zahrála sl. Ella Správková, byl

peliv vyciselovaný. Umlkyn, jejíž jméno dnešního dne

v cizin ve vtší známosti jest než v domovin, pedstavila

se nám co velmi intelligentní a hudebn pojímající virtuoska.

Její výkon nejlepší byl v druhé vt, krásném to, chopinov-

sky zabarveném Des-dur andantinu, v nmž její mkký ne-

hledaný tón a prostý pednes k náležité platnosti pišel.

—ni.

Feuilleton.

U audience.
Žert dle pravdy.

Prokop N. byl mladý, neobyejn talentovaný

hudebník. Jedinou jeho vadou byla veliká jeho skrom-
nost, i spíše ostýchavost a nesmlost. Byl iditelem

kru ve venkovském msteku. Z ochotník sestrojil

sbor tak zdatný, že záhy kr jeho proslul dokonalými
výkony, i repertoirem veskrze cenným. Prokop také

piln zabýval se skladbou. A skladby jeho již tehdy

vynikaly cenou hudební i svérázem, pracoval náš kom-
ponista jen pokradmu, jakoby zlého neho se do-

pouštl. Toto vše znali a jen náhodou objevili dva
vrní pátelé jeho.

Napsal jsem nahoe »žert dle pravdy «. tená
zajisté ekne: Ano, vypravovateli mj, žert sice tropíš

si ze mne, ale co zde píšeš, není dle pravdy.

A pece náš Prokop byl takovou výjimkou

v dnešní dob, kdy každý jinoch, jenž nauil se dosti

pracn sklížiti nkolik akkord, jest již skladatelem,

aspo sám se tak asto podpisuje, teba že o innosti

jeho skladatelské mimo nj nikdo neví. A ocitne-li

se nkdy, asto jen nešastnou shodou okolností, jméno
jeho na programu vytištno, pak již jest niím menším
než mistrem.

Tak tedy takovým kandidátem nesmrtelnosti Prokop
opravdu nebyl a není.

Ruím za nho.

Pátelé jeho vidouce talent jeho a píli, vycítili

dobe, že nutno nesmlého mladého umlce násilím

ze zákulisí na jevišt života vystriti. Vždy dnes ani

u dvat neosvduje se staré poekadlo : Sedávej pa-

nenko v kout, budeš-li hodná — zstaneš tam sedt

!

Totiž toto je už poopravené, dnešním pomrm pi-

zpsobené poekadlo.

Tak tedy pátelé pinutili Prokopa, aby jednu

svoji mešní skladbu, kterou sám za nejlepší považuje,

dedikoval panu biskupovi své diecése.
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Skladba byla vlídn pijata a pi provozování

velmi se líbila, tak že vysoký hodnostá, ctitel, mi-

lovník i znatel umní, uznal vhodným, mladého skla-

datele k sob pozvati a pochváliti i povzbuditi.

Co pro jiného bylo by vyznamenáním, bylo pro

Prokopa pravým utrpením. Již litoval, že poslechl kdy

rady pátel svých. Jak on k tomu pijde? Te má
nco takového podniknouti ! Ví, co uiní. Ne-

pjde nikam. — Ale to by pece bylo velikou nez dvo-

í lostí, pozvání znlo tak urit a tak laskav bylo

psáno.

Po opravdovém duševním boji a pedlouhém uva-

žování uznal náš hrdina, že není vyhnutí a k audienci

že musí.

Den ped audiencí podjal se revise své šatny.

Z hloubi šatníku vydobyl erný šat, klobouk a bílé

prádlo. Konen i vhodnou obuv vyvolil, z množství

dvou pár bot, které byly jeho nepopiratelným ma-
jetkem. Te ale jakou kravatu a jaké rukavice? Má-li

konen jaké!

Šastn pekonány i svízele píprav a v den k au-

dienci urený vidíme našeho hrdinu kráeti (ekl bych
radji bojácn kráeti) od nádraží k sídlu biskup-

skému.
ím více blížil se Prokop residenci, tím prudeji

bilo srdce jeho. Když vstoupil do prjezdu, tu již

hlava mu šla kolem a závra o nj se pokoušela.

S malou duší, po špikách vplížil se do ped-
pokoje, kde komorník jej oekával.

Zde napadla mu první myšlenka, ponkud aspo
rozhodná — utéci zpt. Ale pedpokoj byl nevyto-

pený a chlad zde panující konejšiv psobil na horké

skrán jeho. Urovnav skipec na nose a upraviv šat,

následoval tedy komorníka jej uvádjícího.

Le o hrza! Zrádný skipec pi vstoupení do
vytopeného salonu se zapotil, chvjící se nohy jeho

zapletly se do tlustého koberce na zemi, a hrdina náš

zakopnuv, stemhlav ítil se tváí na zem, zrovna pod
nohy biskupa, který leknutím uskoil. Aby nehoda
byla dovršena, osudný skipec odlétnul daleko kamsi

do kouta a marn namáhal se ubohý Prokop kol sebe

jej nahmatati. Až konen sám biskup, první z ulek-

nutí se vzpamatovav, tento zvednul a majiteli jeho do
ruky odevzdal.

Vylíenou nehodou byl nesmlý náš umlec tak

ohromen, že promluviti nemohl a studem nejradji

byl by se dal do pláe.

Laskavý ale biskup uvedl jej k sedadlu a tak

vlídn jej tšil, že po víc než plhodinné rozmluv
odcházel Prokop uspokojen, ba rozradován k ná-

draží.

Takový jest prbh a konec audience jednoho
z našich pedních skladatel mladší generace hu-

dební.

V dobromyslnosti své sdlil mi sám událost tuto

a jist mi odpustí, když pro pouení a pobavení zde

ji podávám, podotýkaje, že víckrát již žádná podobná
nehoda jej nestihla, vzal si mravní nauení a pi
píštích audiencích vždy hodn prý zvedal nohy a

místo skipce nosil brejle. Zd. A. Schutz.

Zprávy spolkové.

Onen zpváky spolek, kferý si vypjil ped
2 roky od zpváckého spolku „Jflaso" v Nové Pace
„Vínek ze Smetanových oper", od Marfinovského,
žádá se, aby okamžit noty y odvedl.

jednota eskoslovanských editel kr, ka-

pelník, varhaník a majitel hudebních škol.

(Za redakci této rubriky odpovídá B. Kašpar.)

Náš zákon. (Pokraování.)

Prvým požadavkem naším v oddílu pro školy hudební
jest, aby povolovány byly jako ústavy vzdlávací jedin
zemskou škojní radou. Povoluje-li školy ty (tak dje se
jmenovit v Cechách) úad politický, povoluje podnik živno-
stenský. Výdlková stránka jest tedy zde vcí hlavní, kdežto
na umleckou a výchovnou hledí se teprve v poslední ad.
Tím klesá vážnost školy i uitele.

Mimo to, touto jednotnou praksí stane se nemožným
obcházení, které stalo se tchto dn na Morav skutkem.
Když podán byl proti povolení školy odvodnný protest
k zemské školní rad, byla tato povolena — místodržitelstvím.
Provedením tedy lánku tohoto byly by podobné nepístoj-
nosti znemožnny.

V dalším domáháme se, aby podmínkou povolení školy
hudební byla prokázaná poteba t. j. uritý poet obyvatel
vždy na jednu školu, a pak stejná kvalifikace pro všecky
žadatele. Dnes, zvlášt v Praze, není vzácností, jsou-li dv
až ti školy hudební v jedné ulici, ba jsou i pípady, že
jsou dv v jediném dom ! Tím nastává nedostatek žactva,
nechutný boj o každého jednotlivého skoro žáka a nemožným
jest výbr nadaných a hodných žák. Uitel, aby žáka získal

a udržel, podniká vše možné, hoví choutkám žák i rodi
a tak klesá vážnost školy i uitele a trpí prospch žák. —
Pokud pak kvalifikace se týe, vzdor uinným krokm,
panuje posud naprostá libovle. Jednou nepovolí školu
odborn vzdlanému hudebníku, který nad to má i ze dvou,
tí pedmt státní zkoušku, že schází mu státní zkouška
z jediného pedmtu, a podruhé udlí povolení šumai bez
jakéhokoli všeobecného i odborného vzdlání.

Chceme tedy »stejná práva — stejné povinnosti«. Jest

to ale otázka nejen existenní, ale i umlecká a osvtová.

Rovnž spravedlivým jest zajisté, chceme-li, aby mimo
školy hudební smli jen editelé kru, varhaníci a kapelníci

vyuovati hudb. Ti zajisté jsou k tomu povoláni, a namnoze
pomry i zvyklostí nuceni, a vyuují obyejn v míe skrov-
njší než tomu jest na školách hudebních, které výhradn
výchovou hudební se zabývají. Hlavním momentem zde jest,

že pro skrovný výnos zbyten vydržovati nemusí zvláštních

místností školních, aniž dan platiti. Konen jsou píslušníky
stavu, umlci z povolání a již z kollegiality o njakém ne-
vražení mezi nimi a školami hudebními nemže býti ei.

Také nebude snad námitky proti uení žáky odborných
škol hudebních ; chudému studentu dobrý každý groš, a za-

átkm hry nástrojové každý, aspo prmrný student vy-

uovati dovede. Jest to obdobným, jako u studujících škol

stedních, ti od nepamti informatorstvím se zabývali a za-

bývají.

Stanoví-li návrh zákona tresty a pokuty na pestupo-
vání naízení jeho, jest to diktováno nutností a posavadní
zkušeností. Na pouhý zákaz neb napomenutí nikdo nedá,

ví-li, že nemusí se následk neuposlechnutí obávati. — Kdo
chceš mermomocí vyuováním se zabývati, vzdlávej se, u
se, podrob se zkoušce, jako musili ostatní uiniti.

Žádáme-li, aby tomu, kdo má jiné povolání než pro-

vozování hudby, nebyla škola hudební povolena, by i státní

zkoušku z hudby byl složil, máme na zeteli jen sociální

spravedlnost. Pro má ten, kdo má existenci již jinak zaji-

štnu, výživy ubírati tomu, který jiné výživy nemá a nezná!
A pak, myslíte, že vedlejšího zamstnání hledí si nkdo tak

svdomit jako toho, které jest jedinou výživou jeho? Známe
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pípady, že školu hudební otevel s povolením úad editel

mšanské školy, professor gymnasia, uitel, knihkupec a

hostinský, a vedle nich skoro vždy odborník hladem zkomíral.

Další požadavek, aby i od uitel hudby na všech

školách stedních, pedagogiích a zejména v pensionátech

a klášteích, žádána byla táž kvalifikace, uzná též každý.

Kdo ale ml píležitost dostati žáka, i spíše žaku z pen-
sionát neb klášter nkterých (o všech to ovšem neplatí,

ale o vtšin), ten uvítá jej s nadšením.
Nedlní klid a požadavek hospitace jsou samozejmý.
Tím vyerpán byl by oddíl školství hudebního se týka-

jící. Pojednal jsem o nm na prvém míst proto, že as

nejvíce diskuse vyvolá, jsa pro nás i umní otázkou nejpal-

ivjší, a obor tento nejvíce na pospas ponechán živlm
nepovolaným. Zde dje se nám kivd nejvíce, právní ochrany
je nejmén, a odprc tuším bude poet nejvtší, a budou
mezi nimi i mocní protivníci. Posavadní neochota a nete-
nost úad v tomto oboru dává tušiti, že ani od nich zájmu,

porozumní a podpory ekati nemžeme. (Pokra.)

Jfudební pehled *Prahy a venkova.

Bystice nad Pernšjfýnem. Vlastenecká spolenost
Pán z Prstena sedním u Šlingra poádá dne 16. listopadu

ve prospch zbudování dstojného Národního divadla v Brn
pvecko-hudební veírek za spoluúinkování Cyrilské Jednoty
a sboru uitelského. Poad: Mach: Ouvertura »Karel Ha-
vlíek* pro velký orkestr. Weis: Výjev z »Lešetinského ko-

váe*. Dvojsbor s prv. piana. Smetana : Fantasie na »Zden-
kv sen« z opery »Dalibor« pro housle s prv. piana sehrají

p. Dr. Slavíek a sl. Benešová, uitelka. Thomas : Arie z opery
»Mignon« zazpívá pan Dr. Kurz, doprovází jeho chof. Gaal

:

»Suita na Cesko-moravské národní písn«. Quintetto. Weis

:

»Dvanáctá už udeila*. Mužský sbor. „ ermák : »Duch slo-

vanský*. Sms pro velký orkestr. erný: »Pochod Pán
z Prstena «.

'Domažlice. Pvecko-hudební polek »erchovan« po-

ádá koncert v sobotu dne 8. listopadu. Poad: Rubli:
»Tys touha má«. Dámský sbor. Tomášek« »Na vlas«. Muž-
ský sbor. Malát: »Louka široká«. Národní píse. Smíšený
sbor. Fibich: »Upomínka« a Dvoák: »Rej skítk*. Pro klavír

(p. Jind. Jindich). Bendi: »Zpv vil nad vodami«. Dámský
sbor se sopránovým sólem (pí. A. Halíková) s prv. klavíru.

Fórster: »Orá«. Mužský sbor. Bendi : »Zlatá hodinka*. Osmi-
hlasý smíšený sbor. Sbormistr V. Flegl a F. Procházka.

Jforažovice. Pvecký spolek »Práche«, len Ústední
Jednoty zpváckých spolk eskoslovanských a pvecké župy
Pošumavské poádá dne 9. listopadu jubilejní slavnost.

Slavné služby Boží o pl 11. hod. v dkanském chrámu
Pán sv. Petra a Pavla, pi nichž provedeny budou tyto

skladby: Martinovský: »Asperges me«. Horník: »Missa in C«
pro smíšený sbor. Rath: »Sub Tuum praesidium«. Solo pro
alt. Bendi: »Ave Maria*. Solo pro tenor. Zpívá p. Josef
Majer. Foerster: »Pange lingua*. Slavnostní veer. Poad:
Bendi : »Svatý Václave«. Mužský sbor. Proslov. (Mr. Ph. Jan
Danzer.) Bendi: »Hlahol«. Mužský sbor. Dvoák: »Kéž duch
mj sám« (sl. Em. Kuerová). Raimann : »V lese« a Cibulka

:

•Gavotta*. Salonní orkestr. Malát: »Zakukala žežulika« a

»Já jsem si vyvoliK Smíšený sbor. Nešvera : »Idylla«. Smy-
cový orkestr. Javrek-Novotný: »Z písní moravských a be-
chyských* (sl. Em. Kuerová). Vendler: »Hrajte dál«. Smíš.
sbor. Gillet: >Vzpomínky na štstí*. Valík. Salonní orkestr.

Hlinka: »Dovazná«. Smíšený sbor s prv. piana a smyco-
vého orkestru. Sbory i orkestr ídí sbormistr p. Ferd. Fišer.

Prvod p. Ot. de Paulij

Jiín. Koncert »eského pveckého kvartetta* dne 8.

listopadu. „ Poad : I. oddlení. Bendi : »S nebe se snáší
andlé* (eské pvecké kvartetto). Delibes: Arie Geralda
z opery »Lakmé« (p. Mikoláš). Dvoák: »Pípov lásky« a
Mendelssohn : »Za noci« (eské pv. kvartetto). Smetana

:

Duett Tomše a Luká„še z opery »Hubika* (pp. Mikoláš a
Novák). Nešvera: »ím srdce, ím jsi zhešilo« (eské p-
vgcké kvartetto). II. oddlení. Bouchet: »Af zavzní castanta«
(eské pvecké kvartetto). Rutte:. »Slasti manželské« (pan
Svojsik). ernošské tyzpvy (eské pvecké kvartetto).

Novotný: »Národní písn« (p. Novák) Malát: »Národní
písn* (eské pvecké kvartetto).

Kladno. VII. koncert filharmonie kladenské. Dirigent

p. H. Kubát. Dne 1. listopadu. Poad : Beethoven : I. Symfonie
do C-dur. Weber : Vyzvání k tanci. Fibich : Ouvertura k ve-
selohe »Noc na Karlstejn«. Dvoák: Slovanský tanec íslo 4.

Olomouc. Pvecko-hudební veírek eské Besedy dne
30. íjna. Poad: Dvoák: Ouvertura »Karneval« pro piano
(pp. A. Petzold a H. Doležil). Dvoák: Milostné písn a
ajkovský: Na plesu (pí. Božena Tmová). Novotný: Li-

bické písn (p. Bouchal). Dvoák: Druhá vta ze symfonie
»Z nového svta* (pp. Petzold a Doležil). Wagner: Arie
Alžbty z opery »Tannháuser« (pí. Tmová). Písn (pan
Bouchal). Saint-Sans: Arie z opery »Samson a Dalila* (pí.

Tmová).

"Praha. Slavnostní akademie na poest 251etého trvání

Spolku eskoslovanských knihkupeckých úetních v Praze
dne 8. listopadu. Z poadu: Javrek: »Na Moravu*-. Muž-
ský sbor. (Pvecký odbor spolku eskoslovanských knih-
kupeckých úetních.) Z Dittersdorf : Kvartetto Es-dur. (Smy-
cové kvartetto.) Dvoák: »Z milostných písní* a Horník:
»Umlklo strom šumní . (Sl. Milada Kocourkova.) elan-
ský: Ballada o duši Jajia Nerudy. Melodram. (Pan J. Strouhal,

u klavíru pan Emil erný.) Schubert: Kvartetto. (Smycové
kvartetto.) Malát: »Když jsme se louili« a Nedbal :. »Oi«
(Sl. Milada Koucourkova, u klavíru pan Emil erný.)
Smetana: »Vno«. Mužský sbor. (Pvecký odbor spolku
eskoslovanských knihkupeckých úetních.)

Píbram. Spojené pvecké spolky »Lumír« a »Dobro-
mila« poádají v sobotu dne 8. listopadu koncertní veer
skladatel ruských období staršího. Poad: »Pehled vývoje
ruské hudby«, pednese p. Dr. Jos. Theurer. Glinka : »Pise
cherubínská*, smíšený sbor 8hlasý. Dargomyžskij : »Dušiko,
dveko«, ženský sbor se sopránovým sólem, zapje sl. M.
Štveráková. Glinka: »Trio pathétique«, pro klavír, housle a
cello, zahrají pp. Dr. Josef Theurer, Hanuš Svoboda, Jos.
Chmelenský. Mussorgskij : »Sbor knžek z opery »Salambo«.
U klavíru p. JUDr. K. Kurz. Balakirev: »Píse Selima* a
» Hebrejská melodie« zapje pan JUDr. V. Hartmann.
Mussorgskij : »Isus Návin*, smíšený sbor s altovým sólem
(zapje sl. Ot. Hrdinová), u klavíru pp. P. M. Bieder-
man a Dr. K. Kurz. Sbory ídí sbormistr pan Dr. Josef
Theurer.

Rzné zprávy.

* Mladistvý virtuos na harfu p. Klika, syn professora
pražské konservatoe, koncertoval minulý týden v dámském
veírku v nmeckém kasin pražském s velkým úspchem.

* V Hamburku provedl Max Fiedler v I. orchestrálním
koncert s rozhodným úspchem Jos. B. Foerstera nála-
dový obrázek »Mládí«, který též u nás v koncert Filharmonie
neobvyklého úspchu docílil.

* Slavný francouzský skladatel Camille Saint-Sans
vyznamenán anglickým králem za slavnostní pochod, kompo-
novaný ke korunovaním slavnostem, komturským kížem
ádu Viktorie.

* V Elberfeldu pipravila Raoula Koczalskiho nová
opera »Rymond« — následkem pedbžné pehnané reklamy
— všeobecné sklamání.

* V ím provedena poprvé privátn ped sezvaným
obecenstvem Perosiho duchovní opera »Lev Veliký«.

* Pensijní spolek sboru a orchestru Národního divadla
provede koncem tohoto msíce skvlé Massenetovo oratorium
»Maí Majdalena* v peklad král. dvorní pvkyn Emmy
Destinnové.

* Weisova opera »Polský žid« peložena již i do
maarštiny a získána pešskou operou k provozování.

* »Neue Zeitschrift fúr Musik« otiskuje v . 45. celý
program koncertu »eské Filharmonie« za ízení Hlaváova
se všemi patinými znakami a dokonce i eskými názvy
písní a spolku samotného.
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* Výbor »eské Filharmonie* žalován byl od prof.

Filipa Bláhy jménem tch len orchestru Národního divadla,

kteí byli leny tohoto spolku ped známou stávkou, na za-

placení 14.000 korun do spolkové pokb dny, obnos to, který

loni vynaložen byl na úhradu gáží v as finanní tísn na
návrh bývalého pedsedy p. elanského. Zemský soud žalobu
zamítl pro nepíslušnost a prohlásil za kompetentní v otázce

této smírí soud stanovami urený. Piinním dra Sterna

došlo potom k narovnání v ten smysl, že starým lenm
vráceny byly pod vzdáním se všech nárok jich vklady
v obnosu 5000 korun. Tímto krokem jsou svazky »C. F.«

s divadlem nadobro petrhány.

* V Paíži poalv dne 19. m. ni. velké nedlní koncerty
Chevillard-ovy (díve Lamoureux) a Collonne-ovy.
Chevillard provedl úplné Wagnerovo »Zlato Rýna«, které

doposud v Paíži scénicky dáváno nebylo. Nával ke koncertu
byl obrovský a úspch neobyejn silný. Z tinácti sólových
partií zasluhují zvláštní zmínky výburný tercett dcer Rýna,
Wotan mladistvého dánského pvce L. Frólicha a inter-

esantní Loge amateura p. Bags-e. Collonne uvedl Saint-

Sansv slavnostní pochod, komponovaný ke korunovaci
anglického krále Eduarda VII. V skladb, která vyznamenává
se efektní stavbou a skvlou instrumentací, jest použito
themat z opery »Jindich VIII.« Druhou novinkou byla »Smrt
lovka« (La mort de 1'homme) od Ch. Koechlina. Ob díla

doznala hluného úspchu. Dv mladé absolventky paížské
konservatoe, sl. Playfair-ová a sl. Chenet-ová sehrály um-
lecky Bachv dvojitý koncert.

* Willv Burmestr slaví tento msíc 251eté jubileum
své umlecké innosti. Ve stáí 7 let vystoupil umlec poprvé
veejn v koncert v rodném svém mst Hamburku. U pí-
ležitosti letošního jubilea uspoádá mstské divadlo ham-
burské slavnostní koncert.

* Nové oratorium Enrica Bossi-ho »Ztracený ráj« pro-

vedeno bude poprvé v lipském »Gewandhause« dne 14. bezna
píštího roku. Prolog líí »Stvoení svta«

;
první díl nese

název »Peklo« a má za djový podklad útok ábls proti

nebi pod vedením »satanovým«. Druhý díl líí »ráj« sborem
andl a pedpov vykoupení. Tetí díl »Zem« pedvádí
naše prarodie Adama a Evu a pemožení pekla. Hlas Boha
vyjáden mohutným sborem.

* Král. dvorní pvkyn Emma Destinnová mla
minulý týden obrovský úspch pi pedstavení »Carmen«.
Císa povolal umlkyni po pedstavení do své lože, aby
vysloviti jí mohl nejvyšší svoje uznání.

* Mladistvá virtuoska, slena Marie Heritesova,
žákyn mistrovské školy Sevíkovy, docílila dne 3. t. m.
koncertem v Bósendorferov sále ve Vídni úspchu velice

estného. Všechny asopisy vídeské s newyšším uznáním
a obdivem promlouvají o škole mistra Ševíka. V této

saison hrají ve Vídni ješt, nyní Anglianka Hallova,
Emanuel Ondíek, pozdji Kubelík a Kocián.
Všichni znamenití žáci prof. Ševíka. Zvlášt od sl. Hallovy
oekává se pro vášnivou její hru a úžasnou technickou
zbhlost úspch mimoádný.

* »Moravská Orlice« brnnská pináší v ísle ze dne
6. t. m. zajímavý feuilleton »František Ondíek* z péra
našeho milého spolupracovníka Karla Sázavského.

* Dne 18. listopadu bude tomu 40 let, co oteveno
(r. 1862) prozatímní divadlo. Správa Národního divadla

hodlá tento dležitý moment okázale oslaviti.

* Mistr Otakar Ševík, jehož pedagogická díla došla

v celém svt ohromného rozšíení, pracuje na moderní
úprav Kreutzerových 40 Etud pro housle, jež vyjdou ná-

kladem Mojmíra Urbánka (Edition M. U.). Na pražské škole

má se i v ostatních nástrojích — mimo houslí — vyuovati
dle methody slavného prof. Ševíka.

* Operní pvec Vilém Heš onemocnl. Kdož byli

pítomni novému provedení »Hugenott« ve vídeské dvorní

opee, musili sob doznati, že pvec ztratil valn na svém
hlase po své operaci. Pi druhé reprise nemohl roli svoji

dokoniti, úinkoval pouze v prvých tech aktech. Poslední
hrál se bez nho. K následujícím reprisám povolán basista

z Drážan.

Nové hudebniny a knihy.

Album operních melodií pro housle s prvodem
klavíru. (Edition M. U. . 57. Cena 4 koruny). Optn jsou

naši mladí houslisté obohaceni cennou a nad míru levnou
sbírkou, kterou pipravil jim letos práv k Ježíšku profesor

Jan Maák. Celá spousta bezcenných alb spotebována
u nás do roka z Nmecka, nyní máme svoje a jist nikdo
k cizímu nesáhne. Jet naše dokonalejší a v pomru k obsahu
stejn drahé. Upravovatel vybral 34 nejkrásnéjších melodií

z oper cizích i našich a podává je mladým houslistm v I.

poloze, opatené vysvtlivkami vlašských názv, životopisnými
údaji jednotlivých skladatel, tahy smyce a výklady ped-
nesovými. To dosud v žádné sbírce se nenalézá a to práv
pijde vhod uiteli i žáku, který ro, co mu uitel v hodin
vysvtlí, doma s lehkostí mže opakovat. Ze skladatel kla-

sických jmenujeme Mozarta, Webera, Olinku, Meyerbeera,
Rossiniho a mn. j., jichž operní melodie podány jsou tu

pvabným spsobem. Z eských skladatel zastoupeni jsou
Bendi, Kóvao>'ic, Rozkošný (též výatky z oblíbené opery
Popelkv) Trneek a j. Hodným žákm bude to vhodný dar
vánoní. Nákladem vyšla tato sbírka v hudebním závod
Mojmíra Urbánka v Praze, Jungmannova tída 14.

Hlávkv palác.

Mistr František Ondíek, c. k. komorní virtuos

vydal práv dv nová díla: Op. 17. Nocturno a op. 18.

Scherzo capriccioso. Ob skladby oslují nádherou melodikv
a bravurním zužitkováním všech houslových efekt, jež skytá
tento poslední dobou tak na mnoze zneužívaný nástroj.

Tm houslistm, kteí obrnni jsou proti všemožným tech-

nickým obtížím poskytl tu místy Ondíek vdnou práci

studiem op. 18. Opus 17. poskvtne rozkošnou chvíli i pro-
stedním hrám — ne však zaáteníkm. Mistr práv do-
ciluje svými neinovišimi skladbami velkvch úspch v ci-

zin. Op. 17. stojí 2 K, op. 18, 3 K a vydány jsou v Edition

M. U. nákladem Mojmíra Urbánka v Praze, Jungman-
nova t. 14. Hlávkv palác.

Tregler, 64 praeludií v snadném slohu vyšlo
v Edition M. U. Praeludie rozvrženy jsou ve dv ásti,

z nichž první obsahuje všechny Dur-, druhá všechnv Moll-
toniny. Tregler znám je nejen jako výborný varhaník, ale

i jako znamenitý paedagog. A práv svá paedagogická stu-

dia uložil zde ve svvch praeludiích, které stanou se nevy-
hnutelnými nejen každému kru, ale jako uebná pomcka
ústavm uitelským, na nž zvlášt pro jich neobyejnou láci

upozorujeme. Cena velkého sešitu krásné úpravy a jasného
tisku jest pouze 2 K. Nakladatel Mojmír Urbánek, Praha,
Jungmannova t. 14., Hlávkv palác.

OBSAH:
Karel Hlka : O zajímavém eském koncertu v Drážanech.

— Národní divadlo. — eské divadlo v Brn. — Kon-

certy. — Feuilleton. — Zprávy spolkové. — Rzné
zprávy. — Nové hudebniny a knihy.

Vychází každou sobotu o 8 stránkách. — Redakce a admini-
strace nachází se v Praze, ve Václavské ulici v . 21 (nároží Morán).

Pedplatné splatno a žalovateluo v Praze iní ža každé tvrtletí 2 K,

poštou 2 K 40 h, do ciziny 3 K. Jednotlivá ísla po 25 h. Insertní doklady

se útují.

Kdo nevrátí prvá ti ísla — kteréhokoli tvrtletí — pokládán

jest za odbratele.

Reklamace vyizují se do 8 dn po vydání ísla. — Rukopisy se nevracejí

Odbratelm „'Dalibora" zvláštní výhody pi
koupi hudebnin ze závodu Mojmíra Urbánka.
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klavírní novinky

DITION M. U.
íslo K h

58. Foerster Jos. B. op. 47: Snní (5 skladeb) 2—
46. J-offmeisíer Vy.: Melodie . 150
52. Jaroš Em. op. 5.: Klavírní skladby (4) . . 1'20

42. 5,1. 'Procházka Jos.: Skizzy. 2 sešity po .
2"

—

38. ^íhovský V. op. 6.: Klavírní skladby (18) 2 50

54. Chvála Em.: O posvícení 3 -—
53. » » Obrázky z » Babiky « .... 3'—

DÍVE VYDÁNO: DÍVE VYDÁNO:

2pnn>
10. Suk Jos. op. 21.: Suita 3—

4pnn.
13. Jfnilika A. op. 152.: Pohádky (3) . . . . 3 —
28. Jaroš Em. op. í. : Adagio. Allegretto graz-

zioso ". .. 1-20
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Vzpomínky a dležité listiny

L van Beethovena se týkající.

Práv ped rokem, v loském podzimu pehlížel

jsem a poádal starý hudební archiv pítele svého,

uitele F. Tichého v K. Práce opravdu vdná a zají-

mavá ! Ty staré zažloutlé listy notové, na hrubém ru-

ním papíe, rukou písae linkovaném, brkem popsané,

jako by vyprávti chtly kus minulosti, jako by poví-

dati chtly o lásce a nadšení pro hudební umní
u pedchdc našich, vesnických kantor. Archiv sám

stál by opravdu za to, aby byl popsán, i s dojmy a

úvahami jím vzbuzenými. Tmito ale vzdálil bych se

píliš od pedmtu tohoto lánku. A konen archiv

sám v zapomenutí nepijde; nedávno posílali jsme

celý archiv v dvou dkladných kufrech jistému sb-

rateli do Prahy, který cenných vcí k doplnní archivu

svého použije. Znaná ást ovšem se navrátí, protože

vtšina skladeb a to nejoblíbenjších, opisováním stala

se všem krm spolenou.

Když již byl archiv skoro celý prohlédnut, v kout

velkého pokoje na zemi zbyly dv staré knihy, ob
nmecké a tch zmocnil jsem se já. Jedna z nich pri-

mitivní a bezduchá nauka o hudb z XVIII. století,

druhá ale tím zajímavjší. Jest to u Haslingera ve

Vídni r. 1832 vydaná »L. v. Beethovena Studie v ge-

neralbasse, kontrapunktu a v nauce o skladb «, kterou

»z rukopisné pozstalosti jeho sebral a vydal Ignác

rytí ze Seyfried«, souasník Beethovenv, jako po-

hrobní vzpomínku na nedávno ped tím zemelého

mistra.

Objemná kniha (ítá stran XXVI., 352 a 144) ozdo-

bena v ele velmi zdailou podobiznou Beethovenovou

a vlastnoruním jeho podpisem, ukázkami písma jeho

(dopis a prvý nártek k Adelaid) vyobrazení pamt-

ních mincí, které ve Vídni a v Paíži k úmrtí jeho

raženy byly, i vyobrazení pomníku jeho na Wáhring-

ském hbitov ve Vídni. Studie Beethovenovy jsou

výbor úkol, které Beethoven jako žák Albrechtsbergrv

konal, a již ty svdí o genialit jeho a píštím vzne-

šeném poslání. Jako dodatek (144 str.) následuje na

prvém míst životopis Beethovenv, anekdoty ze života

mistrova, jeho záv, dopisy, písemné dialogy (známo

je, že Beethoven jako náš Smetana byl úpln hluch,

a asto písemn hovor vésti musil), soudní inventuru

a odhad jeho pozstalosti, oznámení dražby, smlouvu

s arcivévodou Rudolfem a knížaty Lobkovicem a Kin-

ským, kestní list jeho, obdukní zprávu, podrobný

popis pohbu i skladby pi nm provedené, otisk po-

zvánky k jeho pohbu, smutení sbory, popis smute-

ních slavností ve Vídni za nho konaných, pohební

e Grillparzerem napsanou a pi pohbu na Wáhring-

ském hbitov c. k. dvorním hercem Anschutzem ped-

nesenou a konen adu básní, vzpomínky a nekrology.

Kniha pro každého hudebníka jist velmi zají-

mavá. Pro tuto zajímavost, i proto že kniha již dnes

ku koupi není, myslím, že vhod pijdu tenám » Da-

libora*, když sdlím s nimi nejzajímavjší vci, dnes

již bu tžko pístupné aneb vbec nepístupné.

Hned v životopise opravuje autor datum narození

Beethovenova. Všeobecn uvádí se r. 1770 jako rok

narození jeho, a tak také zní kestní list v knize otisk-

nutý, který ale sám Beethoven považoval za onen star-

šího svého bratra, který rovnž jmenoval se Ludvík.

Beethoven sám narodil se 16. prosince 1772.

Nepovím nic nového uvedu-li zde zálibu mistrovu

ve volné pírod komponovati. Proto také každé léto

trávil na venkov. Jedenkráte najal ai letní byt v Mód-

lingu a sthoval se tam, po tehdejším zvyku se ty-
spežním, nákladním vozem, poskrovn nábytkem, ale

dkladn hudebninami, nástroji a jinými potebnostmi

mistrovými naloženým. Beethoven sám kráel za vozem

pšky. Sotva, že opustiv ulice Vídn octnul se v Boží

pírod a kochal se v krásách letního dne v polích a

lukách, oživnul tvrí jeho duch. Mistr chopil se tužky,

a usednuv stranou jal se piln zapisovati, a brzy na

celý svt zapomnl. Když již se setmlo, teprve roz-

pomenul se na cíl své cesty a spchal do Módlingu. Koí
však mezi tím, nemoha dokati se pána, který jej najal

a zaplatil, ale jehož jména, ani najatého bytu neznal,

po dvouhodinném marném ekání, složil celý svj ná-

klad na námstí, a vrátil se do Vídn. Pekvapen z po-

átku a rozezlen touto píhodou, pozdji rozesmál se

Beethoven, a vesele, za pomoci mládeže až do noci

sthoval majetek svj do najatého bytu.

S pibývající hluchotou a churavostí stával se

Beethoven mrzutým a podivínským. Nedvuje staré
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své hospodyni, umínil si sám svou domácnost obsta-

rávati. Chodil tedy do trhu, vybíral, kupoval a pak

doma týral sebe i žaludek svj umním kuchaským a

jeho produkty. Pátelé jeho, kterých již jen nemnoho

kolem sebe trpl, domlouvali mu proto, ale on, aby

jejich námitky z koene vyvrátil, pozval je k obdu,

který sám vystrojil. — Když v urený den a hodinu

hosté pišli, Beethoven v noní kazajce, noní epici

a modrou kuchyskou zásterou opásán, kolem plotny

se otáel. Když po pldruhé hodin as pedložil vý-

sledky svého namáhání hostm na stl, hledali tito

všemožné výmluvy, aby jen jídla dotknouti se ne-

musili. Tak dovedn bylo upraveno. Když konen ani

sám pipravené pochoutky jisti nemohl, odložil zase

vaeku, která tolik potu ho stála a tolik svízel mu
zpsobila a vrátil se k svému klavíru a psacímu stolku.

Vzorem dirigenta Beethoven nikdy nebyl. Sám po-

hížen ve vnitní obsah díla, neuml orkestru vli svou

sdliti, a asto stalo se, že orkestr, aby nedal se roztr-

žitými posuky jeho splésti, ani na dirigujícího ne-

hledl. Vypravuje se o nm, že diriguje, pi diminuendu

stále se kril, až pi pianissimu skorém pod pultem

mizel. A naopak pi crescendu stále vystupoval, až ve

forte na špikách vzpímen stoje obma rukama jakoby

ve vzduchu vesloval. Když hluchoty jeho pibývalo,

nucen byl sám dirigentského pultu se vzdalovati, an

již asto jen okem pohyby smyc sleduje, taktováním

aspo v obstojném souladu s orkestrem se držel.

Beethoven z bytu svého zídka jen vycházel. Nej-

astji chodíval do divadla na Vídece, v jehož bu-

dov bydlil (snad práv proto) a zde nejvíce jej zají-

maly opery Cherubiniho a Méhula, a úsudek svj

nikdy neprojevoval ; zevn zstával vždy stejn chlad-

ným, a líbila i nelíbila se mu ta která skladba. Zvláštní

ale je, že hodn mizerná muzika dovedla jej rozveselit,

ba až k hlunému smíchu pohnout.

V této dob poádal Beethoven akademie, pi nichž

dávány vždy nejnovjší jeho rukopisné novinky, a tu

hudbymilovná Víde obdivovala nejen skladatele, ale

i virtuosa Beethovena. Ryt. Seyfried vypravuje, že pi

klavírních koncertech jeho pozván byl jednou mistrem

k obracení not, ale a sám hudebník, zrak ozbrojen

maje dobrými skly, nieho mimo klíe v hlase neroze-

znával. Psalf Beethoven pro sebe zvláštními, jen jemu

známými znakami, a pepsání hlasu pro tisk ponechával

pro volné své chvíle.

Bez notové knížky píruní v kapse Beethoven

nikdy nevycházel z mládeneckého píbytku svého, mlá-

deneckého v nejvlastnjším smyslu slova. V byt jeho

panoval nejmalebnjší chaos. Zbytky jídel a nápoj

svorn sousedily s nárty a partiturami sklabeb jeho,

a bda ruce, která odvážila by se nco v pokoji jeho

rovnati neb uklízeti. Tu pecházel mrzut brue a marn
peloženou jinam vc hledaje : »Ach ! Je to neštstí

!

Nic nemže na míst obstáti. Vše mi zašantroí!

Všecko dlají mi naschvál. Ó lidé, lidé!« — Domácí

jeho ale dobe znali dobromyslného mrzouta, a ne-

chali jej do syta vyhubovati, vdouce, že za pár minut

na vše zapomene.

Rád též vtipkoval o svém opravdu neitelném ru-

kopise a omlouval se následující slovní híkou : » Das

Leben ist zu kurz, um Buchstaben oder Noten zu malen
;

und schonere Noten bráchten mich schwerlich aus

den N6then.«

Dopoledne vnoval vždy Beethoven mechanické

práci svého tvoení, psaní totiž. Zbytek dne pak ná-

ležel pemýšlení a vlastnímu vnitnímu tvoení. Sotva

že poslední sousto obda pozel, s železnou pravidel-

ností vycházel na procházku, sestávající z toho, že i n-
kolikrát v kvapu msto rychlým krokem obešel, sám

v sebe pohížen. V procházce této nebyla mu pe-

kážkou ani nejhorší nepohoda a bylo jej vídati práv

tak v úpalu slunením, jako v mrazu, dešti i boui.

Beethoven jen velmi zídka, a jen nejdvrnjším
pátelm sdílel úsudky své o umlcích hudebních a

dílech jejich. Seyfried podává následující jeho posudky

ty znamenitých mistr vlastními slovy Beethoveno-

vými: »Mezi žijícími operními skladateli nejvíce vážím

si Cherubiniho. Také s jeho pojetím Requia jsem

zcela srozumn, a pijdu-li jednou k tomu, sám Requiem

psáti, mnohé od nho pevezmu. — C. M. Weber
poal pozd se uiti ; umní nemohlo nikdy u nho
zcela pirozen se rozvinouti a jeho jedinou zejmou

snahou bylo, za geniálního považovánu býti. — Mo-
zartovým nejvtším dílem zstane » Kouzelná flétna*,

nebo zde teprve ukázal se býti nmeckým mistrem.

Don Juan má ješt zcela italský stih, a pak svaté umní
nemá nikdy znesvceno býti podkladem sujetu tak

skandálního. — H á n d e 1 jest nedostižným mistrem

mistr. Jdte a ute se tak málo prostedky tak veli-

kých úin dosíci.«

Když v poslední nemoci jeho poprvé na nm
pedsevzata operace » vzetí vody«, poznamenával Bee-

thoven: »Lépe vodu z tla, než z péra.«

Z cizího podntu ve spolenosti ku klavíru nikdy

nesednul. A když jednou meškal na letním byt na

panství jistého mecenáše a zde nutili jej všemožn, aby

hostm nco na klavíru pednesl, a konen žertem

hrozili mu domácím vzením (narážejíce tak na jeho

zálibu, ve volné pírod se toulati), rozezlen uprchl pšky

do nejbližšího msta a odtud zvláštní poštou do Vídn,

kdež hnv jeho usmíila teprve zkáza poprsí pí-

znivce jeho. (Pokraování.)
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Nové hudebniny a knihy.

J. Boleška : Deset let eského kvartetta.
(1892—1902.) Knihovna » Dalibora* sv. 2. Praha. Mojmír

Urbánek 1902. Cena 1 K.

Naše literatura hudebn-historická jest i v oboru djin

pražského koncertního života pechudiká. Krom nkolik pe-
hledných zpráv o innosti nkterých místních hudebních korpo-

rací nemáme v tomto oboru vykonáno skoro pranieho. Ba ani

všechna naše umlecká sdružení nepostarala se doposud

o vypsání své posavadní psobnosti. »Ceské kvartetto*,

umlecký initel to, jehož význam netoliko pro náš život

kulturní jest obrovský, ale jež i v cizin vrchol ve svém

oboru znamená, nemlo také ješt historii svého vzniku a

trvání zaznamenanou. Až teprve blížící se jubileum deseti-

letého trvání a nutkavá poteba hlubší informace zahrani-

ních a domácích ctitel pivedla ke skutku toto zajímavé

dílko. Vdného pedmtu tohoto uchopil se intimní druh

našich ty umlc pan Boleška, jemuž na základ jeho

dlouholetých s nimi známostí se podailo shrnout v této

malé práci velmi mnoho doposud nezpracovaného materiálu.

Nemohlf jist nikdo lépe zaokrouhliti a vymeziti innost

tohoto spojení ty umlc, ani oceniti význam jeho v život

našem než on, jenž jak nikdo jiný do zákulisí kvartetta za-

svcen jest.

Autor uvádí nás do umleckých poátk a doby stu-

dijní všech pti »eské kvartetto* tvoících a tvoivších

umlc — pedasn zesnulého violoncellistu Ottu Bergera

v to poítaje. Dovede s takou bystrostí silhouettu každého

jednotlivého umlce vykresliti, pednosti jeho techniky a

kvality umlecké zachytiti, ba innost nkterých (Suka

a Nedbala) i mimo hranice komorní hudby zabíhající, jako

jest psobení skladatelské aneb dirigentské, oceniti, jak do-

posud nikdo u nás o nich uiniti se nepokusil.

Tato všechna data o úspších sdružení tohoto zahrnují

v sob valnou ást djin našeho koncertního ruchu asi od

poátku let devadesátých až do doby dnešní a jsou dleži-

tým píspvkem k djinám obou pražských komorních spo-

leností. Pes tento zdánliv statistický a chronologický

charakter knížky nutno s potšením konstatovati, že p. spi-

sovatel dovede i ty nejsuchopárnjší údaje opísti pvabným
líením a pípadnou charakteristikou situací. Konen pi
tení nabýváme také z etných episodních poznámek jasného

obrazu o autorov neobyejné znalosti literatury hudby
komorní a o schopnosti jeho k líení poutavému a plynnému.

Jan Branberger.

Národní divadlo.

Oslava desetiletého psobení p. Václ. Kli-

menta na prknech naší operní scény.
Uplynulé desetiletí innosti umlecké co znamená zmn

v nazírání umlcov, co znamená vykonané práce ve vývoji

jeho. Mnohdy mnoho, mnohdy málo, ba nkdy i úpadek.

Tento prvý moment svdící pímo obrovskému pokroku lze

pozorovati u p. Klimenta. Z nepatrného zaáteníka debu-

tujícího dne 13. listopadu 1892 v partii poustevníka v >aro-
stelci« vyvinul se nám pvec, jenž dnes jak po pvecké tak

i herecké stránce jest prvým mezi umlci naší opery. Jest

umlcem, jenž každé partii, a jest sebe slabší a nepatrnjší,

zajistí rozhodný úspch, jenž pedvádí své postavy s vele -

zídkým talentem, neobyejnou inteligencí a velkou markant-

ností v kresb. Blahodárný úinek umleckého psobení

p. Klimenta lze pozorovati v naší divadelní produkci na všech

stranách, a jest nepopíratelno, že i náš dorost pvecký mnoho
z ní vyzískává, a jak pevn doufáme, i na dále bude vyzí-

skávati. Vypoítávati všechny hlavní operní postavy p. Kli-

mentovy, jež jsou velmi etné, a o všestranné innosti pv-
cov svdí velké obliby obecenstva požívajíce, myslím, že

jest zbyteno pro jejich velkou populárnost zvlášt u te-

nástva našeho. — Za podobných okolností jako práv pan

Kliment ped deseti lety, debutoval pi témže tvrtením

pedstavení »arostelce« p. Frt. Truhlá v partii poustev-

níka. Z jeho výkonu zírá nám vstíc nesmlost zaáteníka

a nedostatek erudice zpvní, již partie poustevníka zvlášt

dala vyniknouti. Pi konstatování malého úspchu debutu

tohoto vtírá se mimodk otázka, jaké zámysly má správa

s tmito nepodaenými experimenty. Pro zkracuje se obe-

censtvo o požitek, když možno domácími silami tuto partii

daleko úinnji obsaditi (jako zde na p. p. Pollertem), než

njakými pokusy zaátenickými. Totéž platí i o dirigování

p. kapelníka Picky. Jaký vzhled nabývá toto klasické dílo

Weberovo, tak krásn p. Kovaoviem kdysi nastudované,

rukami p. Picky prošlé ; co jest tu rhytmických zaklopýtnutí,

zkomolení temp a opomenutí dávání nástup zpvákm

:

jednotlivé skupiny orkestrové nastupují nepesn, ba i mezi

stejnými nástroji naskýtají se povážlivé kollise, jak bylo na

p. velmi jasn pozorovati na konci valíku v I. jednání

u lesních roh. Bbg.

Divadlo král. msta Plzn.

Operní repertoire mstského divadla bée se pomalým
postupem v ped ; uváží-li se však novost celého operního

aparátu a tím také dsledek, že se musí vše znova studo-

ván', uváží-li se dále, že nové podnikatelství divadla pišlo

do svého úkolu nezkušené a musilo, ba ješt musí prod-

lávati své dtské nemoci, nesmíme píliš hartusiti. Nový
operní aparát studoval v záí jen 14 dn, od svatého Václava

teprve psobí a již vypravil : Libuši, Prodanou nevstu, Lo-

hengrina, Loutku, Psohlavce, Gejšu a Hoffmannovy povídky,

mimo to pak má rozstudovanou celou adu jiných oper a

operet — nesmíme tedy nespravedliv toužiti na pomalý

postup operního repertoiru, nýbrž musíme míti na mysli,

že každá z vypravených prací byla — když ne obecenstvu —
tož pece novému aparátu novinkou. Pak také v nových

pomrech nemžeme žádati takové repertoirní steeple-chase,

jaké bylo ve starém divadle, ne na prospch umlecké doko-

nalosti produkcí. Každý z obou aparát, inoherní i operní,

musí míti as k dkladnému studování, má-li kvalita diva-

delních požitk se polepšiti.

V postupu repertoiru dostalo se nám nov studovaných

»Psohlavc«, kteréžto dílo bylo díve, než pvodn
obmyšleno, vypraveno na pání i poest divadelního vlaku

z Domažlic a Chodska, první podobné výpravy do Plzn.

Hlavní partii Koziny ml pvodn zpívati p. Vlek, který

však porušiv kontrakt utekl do Lublan. Za nj pevzal

partii tu p. Harfner, jenž ji provedl s chvályhodnou svdo-
mitostí a správným pochopením. Pan Harfner, teba že

fond jeho nestaí na dramatické úkoly velkého slohu, umí
i tam, kde musí do oboru toho nastoupiti, velice obratn

zhostiti se úlohy své, aniž by tuto nebo celek umlecky
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poškodil. Je to zkrátka pvec, který i mimo svj vlastní obor

dovede se užiteným uiniti.

Ve slen Nomi Wolfové udlalo mstské divadlo

v Plzni opravdu terno. Získalo v ní pvkyni hlasov skvostn

nadanou, eminentního talentu pveckého i hereckého, uml-
kyni v každém smru distinguovanou. Zpv sleny osvd-

uje, že dobré sím znamenitého školení padlo tu na úrodnou

pdu inteligentní chápavosti a dovednosti. Hlas sleny je

následkem výborné jeho výchovy ve všech polohách ušlech-

tile vyrovnaný a jeho ohebnost i jeho modulaní výraznost

iní ho spsobilým plniti znamenité úkoly. K tomu pak slena

zpívá vkusn a hudebn pevn, pesvduje, ba unáší po-

sluchae svým pednesem, takže i sebe rigorosnjší poslu-

cha má z výkon jejích opravdový umlecký požitek. Vedle

sl. Monrealovy má v ní plzeská opera nejlepší svoji dám-

skou sílu. Ve »Psohlavcích« zpívala slena Wolfova partii

Hani a byla krátce výborná. Paní Rudolfová-Kurzová zpí-

vala Lomikarovu cho svdomit, rovnž i sl. Gártnerova

starou Kozinovou, a poslednjší slen nepodailo se zasáh-

nout! do celku se žádoucí sytostí hlasovou, které se jí

nedostává. Sl. Fúrstova jako Darla nebyla ve svém ovzduší.

Pán Burianv Laminger náležel mezi nejlepší výkony

veera, rovnž i pán Humlv hrab ze Šternberka. Pan

Vašíek Píbka charakterisoval zpvn i herecky velmi slušn,

kdežto p. Ouedník Jiskru kreslil jako starocha. Ecl tverák

byl p. Mannsfeldem podán tak, že dobe se hodil do rámce

celku. Také p. Lanhauz co správce Koš vyplnil své místo

estn. Sbory šly dobe, orchestr neml všude žádoucí jem-

nosti, kde je jí teba. Operu studoval p. kapelník Horák,

dirigoval ji však p. Kott. V sedmé reprisi »Lohengrina« vy-

stoupila pohostinsku pí. Dadla Škardová v partii Elsy. Vysoce

nadaná dáma ta zasluhuje opravdové uznání za skvostný

herecký i pvecký výkon svj, ze kterého bylo patrno, že

byl studován dkladn a se vzácným porozumním. Do nej-

menší podrobnosti pípadnou charakteristikou této vynikající

postavy z galerie Wagnerových ženských typ pí. Škardová

vdn picházela intencím mistra vstíc a utvoila výkon

jednolitý, vzácn dokonalý. Hudební deklamace její je prosta

všech pretenciosních umlstek, plyne ušlechtile a pirozen
a každou hudební frási illustruje stejn ušlechtilá hra. Cel-

kem: výkon vzácn umlecký, který by obstál i ped sebe

písnjší kritikou ve velkých pomrech. — V partii Lohen-

grina debutoval p. Josef Branžovský s velkým úspchem.
Pro plzeské pomry znamenalo by získání umlce roz-

hodn dobrou akvisici, pokud se dá dle tohoto prvého vy-

stoupení souditi. Pan Branžovský vládne hrdinným tenorem

ne sice nejmladší svžesti, ale dobrého zvuku, hospodaí

svými fysickými prostedky velice rozumn a obratn, takže

zachovává si až do poslední chvíle dstatek fondu pro potebné

efektní uplatnní svého úkolu. K tomu pak vokalisuje vzorn
a správnou deklamací vdn tlumoí svj part. Krále Jin-

dicha tentokráte zpíval p. Huml, nebyl však veskrze tak

pevným, jak jsme u nho zvyklí.

»Gejša« náleží mezi oblíbené operetty Plzean a v le-

tošním svém provedení získala skvlou výpravou, jaké dostalo

se ji na novém jevišti plzeském. O zdárné provedení její získali

si zejména zásluhy p. Harfner (Fairfax), Huml (unning-
ham), Hlavatý (Wun-Hsi) a sl. Fúrstova (Mimosa), kterážto

poslednjší však hlasov zstala za svoji pedchdkyní. Sl.

Magersteinova v partii Molly pes svoji osobní roztomilost

i pes patrnou horlivou a dobrou snahu nedovedla zapla-

šiti vzpomínku na výbornou její pedchdkyni, a podala

tímto výkonem zcela hezky prkaz svého talentu. Pan Manns-

feld jako poruík Katana hezky zapl svoji píse ve finále

druhého jednání, za to ale sl. Zelenkova jako Julietta roz-

hodn nebyla na svém míst. Operetta byla nastudována

a ízena pevn p. kapelníkem Strnadem.

Offenbachovými »Hoffmannovými povídkami* nabyl

repertoire mstského divadla psobivé íslo. Nejen pro

psobivost práce samé, ale pro výborné její provedení, které

by i vtším pomrm nedlalo neest V ele zdailých

výkon veera stála Antonie sl. Wolfovy, vedle ni adil se

spolehlivý Hoffmann p. Harfnerv, dále pekvapila poslu-

chae sl. Magersteinova jako Olympie, která ukázala se

neobyejn nadjnou silou pro obor koloraturní. Orgán sleny

je povahy jemné, svží, dobrého, zvonkového zvuku, ohebný,

a pro koloraturní zpv velice spsobilý. Pvecké školení sleny

v tomto smru jeví se pokroilé*) a zejména isté staccato

mladé pvkyn prozrazovalo, že sl. Magersteinova stane se

bohdá velice potebnou silou i v úkolech velké opery. Dále

psobili v »Hoffmannových povídkách* s nevšedním zdarem

p. Huml, Burian a Vašíek, sl. Fúrstova a dobrou vli

v partu Guilietty prokázala také sl. Gártnerova. Sbory

i orchestr vedly si vzorn, kapelník pan Kott byl pak celku

pevným vdcem. Výprava byla nádherná.

Návštva operních pedstavení je velice dobrá, ponej-

více je dm vyprodán.

Nyní chystají se k provedení: Gounodv »Faust« (sp.

Olszewskim), »Dalibor« (s p. Branžovským), »Netopýr«,

»Carmen«, Rozkošného »Popelka«, »Zakletý princ* a »Car

a tesa*. Zárove studuje se nová opera Sudova »Lešetínský

ková*. s.

Koncerty.

Veer písní Wernera Albertiho.

Po úspchu svého prvního koncertu v Rudolfin uspo-

ádal p. Alberti druhou produkci (dne 8. t. m.) v hotelu

Central, jehož sál se pro svou neakustinost pro zpv
málo hodí. Na programu byly nejhlavnjší zástupci roman-

tické, nové a nejnovjší tvorby písn nmecké: Schuman,

Brahms, Wolff a Richard Strauss, pednesem jichž se Alberti

presentoval jakožto vzácný interpret. Zní-li jeho hlas ve

zpvoherních áriích již forcirovan, ba místy i s povážlivou

intonací, tím lépe uplatuje Alberti své vdomosti v užším

rámci písn, ve které pak zejména sytá, šavnatá stední

poloha jeho hlasu vyniká. Nade všecko však ceníme jeho

výbornou vokalisaci. Je to tém hudební deklamace s pr-
vodem klavíru Rozlánkuje slohov každou vtu, akcentuje

výborn slabiky a dodává samohláskám jejich potebné pi-

barvení — patrné to stopy vlašských dojm, kterých si byl

na svých umleckých cestách osvojil. Výraz tváe, pro kon-

certního pvce nezbytný, se u nho znamenit pizpsobuje
zpívanému slovu. Je moderní píse koncertní ryze hudební

illustrací náladové básn, vždy jest to práv básník, který

projevem svých cit inspiruje skladatele ku další zvukové

inkarnaci. Doby, kdy se dle píkladu starých, dobrých pán
Kúckena, Abta e tutti quanti k té oné »melodii« pistiho-

vala njaká sladkobolná rýmovaka, bohudík, již dávno

minuly. Pináleží tedy našemu koncertnímu pvci úplné

*) Slena jest žákyní pvecké školy Pivodovy.

Pozn. red.
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vniknutí v citové intence skladatele, by jeho myšlénkový

svt ve vrných obrysech i širšímu obecenstvu tlumoil.

Mimo zmínné písn pednesl Alberti ješt »Graals-

erzáhlung* z »Lohengrina«, první finále z »Komediant« a

arii José-ovu z »Carmen«. V poslednjším ísle nám arcif

tanul na mysli výtený výkon našeho slovinského host

Fran Navála! Zvonivé tóny ve výšce, jemné jejich nasazo-

vání a ušlechtilý pednes — všecko to nám chyblo ! Klavírní

prvod pveckých ísel provedla pianistka slena Saxlová

s velkou delikatessou a hudebním porozumním. Co sólová

ísla zahrála skladby od Rameau, Glucka, Mozarta, Griega

a Schtta. »Valse caprice* onoho skladatele pednesla tak

brillantn, že musela ješt pidati rozkošnou miniaturu

»Passe-pied« od Delibesa. E.

Dobroinný koncert ve prospch filan-

tropické družiny v Praze nutno prohlásiti za prvý

vtší podnik rázu dobroinného v letošní sezón. Bylf

založen netoliko na seriosním umleckém podkladu, ale

i naším nejvybranjším obecenstvem koncertním velmi etn
navštíven. Zdar jeho byl úplný a program s osvdeným
vkusem vybraný pijat vdným obecenstvem velmi pízniv.

Akoliv všichni úastníci koncertu byli schopni vyššího

umleckého mítka, pece za hlavní body poadu nutno

nám prohlásiti ísla pí. Marie Musilovy a p. Hanuše
Langea. Paní Musilová jest pvkyní, vládnoucí ne zrovna

velkým, ale za to jemným a všech potebných nuancí ku

pednesu koncertnímu schopným hlasem. ísla její, jako

písn ajkovského, Brahmsovy a slovácké písn lidové

Novákovy byly bez odporu perlami nedlního koncertu

;

Brahmsova milá » Ukolébavka * dala nám píležitost seznati

krásné sotto voce pvkyn. Houslová ísla p. Langea byla

taktéž nemalou ozdobou poadu. Mladý, nadjný kandidát

virtuoství má slušnou dávku technické vysplosti a dává již

dnes ve svém sladkém, kulatém tónu tušiti budoucí ped-
nost svého umní. Za pítomnosti a pod dohledem skla-

datelovým pednesené dva dvouhlasé ženské sbory íhov-
ského »Motýli« a »Lásky máj* stály také na pkné výši

interpretace, o níž si vzácnou svou ochotou zásluhu dobyly

mladé dámy naší pražské spolenosti. Svrchu uvedené dva

nové opusy Ríhovského jsou psány v obvyklém slohu skla-

datelovu : v lahodné, uchu svou pístupností se zamlouvající

faktue a v lehounkém nahození plynné melodie. Talento-

vaný skladatel sám doprovázel oba sbory, které byly peliv
nastudovány pí. Klekovou. Koncert byl zahájen slavnostními,

mohutnými akordy varhanovými, jež dovedl smle rozpoutati

p. Fr. erný v Klikov effektni »Legend*. —ni.

Na pam ptadvacetiletí Spolku eskoslo-
vanských knihkupeckých úetních poádán dne

8. t. m. koncertní veer, jehož umlecká stránka zasluhuje

plné uznání. Pedevším dlužno zmíniti se o snaze, jakou

veden jest dosti etný a výborn sezpívaný mužský sbor.

Pánové pednesli s hezkou porcí vervy a nadšení dva sbory,

Javrkv »Morav« a Tovaovského >Vlasti« a ukázali v obou

vyškolenost hlas, správné pochopení i zdravé fondy, které

zvlášt v basech vynikaly šíavnatostí a silou.

Mladistvá pvkyn slena Kocourková, novicka na

koncertním podiu, uvedla se nadobyej šastn nkolika pí-

snmi, jež pednesla s vroucím citem a znamenitým propra-

cováním jak po stránce zpvní, tak pednesové. Slena je

dosud žákyní pražské konservatoe (tída sleny šl. z Dót-

scher), vyrstá nám v ní však mnohoslibná síla umlecká,
na kterou dlužno zvlášt drazn upozorniti.

Hlas slenin jest rozkošný, zvonivý soprán, lehce znjící

ve výškách. Vokalisace jest jasná, intonace správná. Trémy

u sleny pozorovati nebylo. Úspch ovšem byl na pídavky.

Slenu doprovázel velmi diskrétn a korrektn pan Emil
erný.

Ostatní ás programu vyplnna cellovými soly p. Rei-

sera. Klavír, který dodala firma Krmáova, osvdil se

naprosto neschopným nástrojem koncertním.

Pp. úetním mže býti úspch veera pohnutkou pro

další innost v tomto oboru. -ek.

Hudba církevní.

V malostranském chrámu Pán »Panny Marie Vítzné*
odbýván dne 26. m. m. duchovní koncert pispním prof.

J o s. Kliky, který hrál na Schiffnerovské varhany brilantn
»Toccatu« a »Fugu* a konil Praeludiem vlastní komposice.
Paní OlgaChodounská zpívala arii z oratoria »Christus«

od bar. Procházky a »Ave Maria* od Gounoda. Mimo to

provedeno Haendlovo Largo a Gloria z Wittovy »Missa
Seti. Francisci*. Koncert ídil p. Alois Fiala.

Zprávy spolkové.

Olomouc. Zpvácký spolek »Žerotín«, který vyzna-

menal se již etnými vynikajícími provedeními elných dl
eských skladatel provede dne 22. a 23. listopadu scénicky

Smetanovu operu » Dalibor*. Hlavní úlohy jsou y rukách
sil osvdených. Sbory provede osvdeny již »Zerotín«.

Zprávu o provedení pineseme po pedstavení.

Paka J^ová. Zpvácký spolek »Hlaso« uspoádá dne
16. listopadu posvícenskou zábavu s programem žertovným.
Na programu jsou skladby Vognerovy, Pauknerovy, Vrán-
kovy a j. vedle Pauknerovy operetty >Vilém Tell íslo EL«

Veškery skladby ídí p. H. Tomáš.

Jfudební pehled "Prahy a venkova.

Karlín. Koncert zpváckého spolku "Slavoj* dne 22.

listopadu. Dirigent B. Secjuens. Poad: Tovaovský: Stráž

pod Vyšehradem, mužsky sbor. Leoncavallo : Arie Neddy
z opery "Komedianti*, (sl. A. Firkušná). Sitt: Trio pro
housle, cello a klavír (pp. B. Šrámek, A. Reiser a B. Sequens).
Malát : Zpvy lidu eského II., pro ženský sbor s prvodem
klavíru. Vogl: Cikáni, mužský sbor s tenorovým sólem.

Písn pro soprán s prvodem klavíru (sl. A. Firkušná).

Jiránek: »Elegie* a Gade: »Novellety«, pro housle, cello a

klavír (pp. B. Šrámek, A. Reiser a B. Sequens). Drahlovský

:

První májová noc, kantáta pro ženský, mužský, smíšený
sbor a sola s prvodem klavíru.

"Plze. Koncert ve prospch dobroinného spolku pro

dcery zíz. c. k. stát drah dne 10. listop. Poad: Vieuxtemps:
Fantasie (prof. Karel Prill). Verdi: Velká arie z opery »La
Traviata« (sl. Lili Lejo). Kovaovic: »V objetí lásky*, Dvoák:
"Písn milostné* a Smetana: "Nekamenujte proroky* (pan
Emanuel Kroupa). Strauss : "Ohlasy jara«, valík (slena Lili

Lejo). Lówe : »Tom pvec«, Fibich : »Má dívenka jak rže
jest* a Kovaovic: »Celý vesmír odpoívá« (pan Em. Kroupa).
Wagner-Wilhelmi : »Lístek z památníku*, romance, Schubert:

»Vela«, etuda koncertní a Zarczicky: Mazurka (prof. Karel

Prill). Prv. klavírní E. Burgstaller a Jakub Tichý.

Plze. Koncert pveckého spolku »Smetana« dne 15.

listopadu. Dirig. Boh. Beneš. Z poadu: Humperdinck:
Pedehra k pohádce »Královské dti* (vojenská hudba).

Rozkošný : Lovecká a arie Boitova ze "Svatojanských proud*
mužský sbor s prvodem orchestru (basové solo p. Ot.

|
Schwenda). Schubert-Liszt : Pochod jízdy (vojenská hudba).
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Sn^etana: Noc je tak tichá, mužský sbor z opery »Braniboi
v Cechách* s prvodem orchestru. Rimskij-Korsakov : Píse
slepc-guslaríi z opery »Snguroka*, mužský sbor s prvo-
dem orchestru. Debois : »Planá rže — první láska* a Thomas :

Bruslai, mužské sbory. Smetana: Píchod krále z »Dalibora«
(vojenská hudba). Novotný: Libické písn: a) »Msíek
svítí «, b) »Vy hvzdiky«, c) » Hájku zelený* (pan Frant.

Suchý, u piana p. Jakub Tichý). Grieg: Sigurd Jorsalfar:

a) »Píse královská*, mužský sbor s tenorovým sólem a

pi úvodem orchestru (solo p. . Suda), b) »Seveané« mužský
sbor s tenorovým sólem a prvodem orchestru (solo p. Rud.
Huml).

Prostjov. Koncert Ant. Ledviny, Jos. Nešvery, a sa-

lonního smycového kvartetta (pp. Ant. Ledviny, E. Wilhelma,
V. Steinmanna a J. Pavelky) dne 11. íjna. „ Poad : Gold-
mark: Koncert A-moll op. 29 (A. Ledvina). ajkovský: An-
dante cantabile a Grieg: Romance a Saltarella (salonní
kvartetto). Kocian: Dumka, Ševík: eský tanec »Holka
modrooká* (A. Ledvina). Nešvera: Trio Es-dur pro housle,
violoncello a klavír (pp. J. Nešvera, A. Ledvina a J. Pavelka).
Piern: Serenáda a Nešvera: Koncertní polonéza D-dur
(A. Ledvina). Klav. prvod : Jos. Nešvera.

Prostjov. Zábavný veer dne 23. listopadu pvecko-
vzdlavací jednoty »Vlastimila« za spolupsobení »Orlice«
a salonního kvarteta s tímto programem : » Vlastimila* zapje
ženský sbor: »Polské národní písn* od J. Pauknera a spo-
len s »Orlicí« smíšené sbory: »Zavedený ovák« od Jos.

Suka a »Opuštný« od Dvoáka. »Orlice« pednese mužské
sbory »Modlitba na Ripu« od B. Vendlera a »Rozmarinka«
od Fr. Pivody. Salonní kvarteto zahraje »Andante cantabile«

od ajkovského a Dvoákovy Valíky.

"Prostjov. Osmý veer salonu hudebního, dne 25.

íjna. Poad: Dvoák: Poetické nálady pro piano a) Noní
cesta, b) Tanec skítk (sl. A. Podivínská). Nešvera: Polo-
néza pro housle (pan A. Ledvina). Smetana: Arie Jitky

z »Dalibora« (sl. A. Podivínská). Pirné: Serenada pro housle

(p. A. Ledvina). Novotný: Libické písn (sl. A. Podivínská).
Beethoven: Kvarteto F-dur (pp.^ A. Ledvina, E. Wilhelm,
V. Steinmann a J. Pavelka). Prvod klavírní E. Ambros.

Rokycany. Tetí veer sokolské župy Rokycanovy
dne 9. listopadu. Úinkovali: pp. Dr. J. Pohl, P. Václav,
uitel, pvecký odbor Sokola v Rokycanech, tamburašský
odbor »Vlasty* a jednoty v Hoovicích, brati E. Kaucký,
ídící uitel, B. Pošmurný, H. Krátký, Fr. Tyrl, J. Roch,
uitelé. Z poadu: Suchý: »Vše, co mám, Tob dám, mužský
sbor. Chopin: »Nocturno«, violoncello s pianem. Malát:
»Venkovské obrázky*, kvartet. Dobinský : Variace na mazur

:

» Vitaj, majova jutenko«, pro flétnu s pianem. Pivoda:
i Vineta*, píse pro baryton. Dvoák: »Mazurek«, housle
s pianem. Šafaík: »Moravnko, drahá máti*, mužský sbor.

Glinka: Pathetické trio pro klarinet, violoncello a piano.
Dvoák: »Rondo«, violoncello s pianem. Mach: »Zazpívejme,
brati . . .«, mužský sbor. Malát: Smycová kvarteta. Bendi:
»Zastaveníko«, mužský sbor s prvodem.

Tábor. Cecilská zábava »Hlaholu« dne 15. listopadu.

Poad: Hlinka: Dovazná. Smíš. sb. s prv. Palla: eské
tance . II. Muž.„sb. Mladý: Národní tance. Muž. sb. Kubli

:

Ti nár. písn. Zen. sb. Vágner: Vzdory. Smíš. sb.

Rzné zprávy.
* Weisova opera »Polský žid* dávána s velkým úsp-

chem v mstském divadle v Augsburku.
* V Paíži zahájena 1. listopadem 1900 stávka hudeb-

ník, jež týká se mimo Opery, Opern comique a koncerty
Lamoureux-ovy a Colonne-ovy, skoro všech divadel a kon-
cert. Pouze div: dlo Chatelet, Nouveau cirque, Grand-Hotel a

nkolik kaváren vyhovla požadavkm hudebník, ostatní

divadla musily se spokojit s prvodem klavírním.

* V Hamburku uinn s velkým zdarem pokus provésti

Berliozovo »Fausta prokletí« scénicky, jako operu. Jak známo,

E
okusil se o to již díve iditel opery v Monte Carlu, Guns-
ourg, jehož úpravu také hamburské divadlo použilo.

* Slena Ella Správková, která v Anglii získala si

umním svým zvuného jména a vystoupila v koncertech
eského kvartetta, i Kubelíkových, hrála posledn s rozhod-
ným úspchem ajkovského klavírní koncert s eskou Fil-

harmonií nejprve v Chrudimi, pak v Praze. Myln piítána
celá zásluha o umní mladé pianistky vídeské konservatoi.
Slena jest však žakou chrudimské uitelky sleny Anny
Chrzové, u níž poala he klavírní se cviiti od prvých po-
átk. Po 6ti letech vstoupila do vídeské konservatoe a

pijata hned do II. roníku, a na svou dovednost mohla
být do III. pijata. Slena Správková váží si prvé své uitelky.

Jest dojemno isti dopisy, v nichž oplývá mladistvá umlkyn
vdností a nhou k bývalé své uitelce. Podáváme ást
jednoho takového dopisu, který pln charakterisuje ušlech-

tilé srdce mladé naší umlkyn: »Velectná sleno! Pipo-
juji dle Vašeho pání opis krásného verše, píliš krásného
a ušlechtilé vyslovujícího, než bych si právem mohla íci,

že jsem já svým malým umním jej zasloužen inspirovala

!

Na každý pád bude mi vždy povzbuzením k pronásledování
vysokého cíle a cennou vzpomínkou na laskavý Váš uitelský
zájem, který neopouští žáka, když dovedl jej, první, k vyšším
snahám povzbuditi. S rukypolibením Vám, velectná sleno,
vždy vdn oddaná Ella Správková. — Nech šumných tón
arokrásnou íš, — vykouzlíš bratrm v rodném, svatém
luhu — i v dálné cizin arovné hudby výš, — umní ve-

lebnou v souzvuku skleneš duhu, — lesk jména eského
vždy vedeš k sláv nové — a eský národ hrd dcerou svouT zove.«

* Jan Kubelík byl v den narozenin anglického krále

pozván do zámku Sandringhamu, kdež koncertoval ped
králem Eduardem a nmeckým císaem. Oba panovníci s Ku-
belíkem delší dobu rozmlouvali. Viléma II. nemálo zajímalo
tournée mladého našeho mistra. Také ministi Chamberlain,
Balfour a lord Roberts s Kubelíkem živ hovoili. Mladý
mistr pednesl za velikého nadšení šest skladeb.

* »Písecké listy« ze dne 12. t. m. píší doslovn: »Pan
Otto Schillhavý do Písku nepišel — patrn ví jeho im-

presario Balleg pro! O tchto koncertistech doítáme se

opt v choceských »Lidových Listech* následující ^historku*

:

Impresario pan »professor« Bálek (v nmeckých mstech
Ballegg) svdomit „se stará o to, aby mladého adepta um-
lecké slávy Ottona Šilhavého, jehož vzal pod svá ochranná
kídla, jak náleží pro celou budoucnost zkompromitoval. Již

zmínili jsme se o tom, jak mní národnost svého svence
dle rzných okolností. Dnes mžeme konstatovati innost
v jiném ješt smru. Jak známo, ohlásil v Chocni, Vysokém
Mýt atd. koncerty na den 29. íjna a dny následující. Pan
»professor« také vlastnorun prodával dum od domu vstu-

penky. V den koncertu 29. telegrafoval však, že pro ochura-

vní nutno koncert odložiti — zjištno však, že týž den kon-
certoval »mistr« v nmeckých Svitavách jako nmecký umlec
— Otto Schillhawy. — Heil!*

* Ve »Vstniku ústední jednoty zpváckých spolk
eskoslovanských« uveejuje prof. Ed. Svt zajímavý lánek

:

»Pstování zpvu na školách stedních*.

* eská jednota pro orkestrální hudbu uspoádá v Praze
v letošní saison tyry koncerty, jež bude dirigovati Oskar
Nedbal. Jsou pro n ureny tyto skladby: Beethoven: Sym-
fonie . 4 z B-dur op. 60. — H. Bezlioz: >Královna Mab.*
Scherzo ze symfonie »Romeo a Julie* op. 17. — A. Bruck-

ner : Symfonie . 7 z E-dur. — P. I. ajkovskij : Symfonie
. 2 z C-moll op. 17. — Dr. Ant. Dvoák: »Scherzo capri-

ccioso« op. 66 a Symfonické variace op. 78. — Zd. Fibich

:

Symfonie . 3 z E-moll op. 53. — K. Goldmark: Ouvertura
»Sakuntala*. — Fr. Liszt: »Mazeppa«, symf. báse. — G.
Mahler: Symfonie . 2 z C-moll pro velký orchestr, smíšený
sbor a altové sólo. — W. A. Mozart: Symfonie »Jupiter«

z C-dur. — Vít. Novák: »NaTatrách«, symfonický obraz. —
N. A. Rimskij-Korsakov: »Sadko«, hudební obraz. — C.

Saiut-Sans: Ouvertura k opee »Barbai«. —
J. Suk: Fan-

tasie pro housle a orchestr, op. 24. (Pednese Karel Hoff-

mann, primarius ^eského kvartetta*.)

* Dr. Vilém Kienzel napsal novou operu »Heil-
mar«, jež nedávno pi premiée v Linci rozhodný úspch
mla. —
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* Professor c. k. vyšší realky v Hradci Králové, Do-
broslav Orel, podrobil se v posledním terminu v Praze
zkoušce z varhan a byl uznán dosplým s prospchem výbor-
ným a chvalitebným. Týž jako bývalý docent v bisk. semi-
nái královéhradeckém sepsal »Rukovf chorálu ím-
ského*, která byla schválena pro uit. ústavy ministerstvem.

* V Hoicích odhalen bude v srpnu 1903 hudebním
spolkem »Dalibor« postavený pomník Bedicha Smetany,
jenž zhotoven bude dle návrhu professora tamní odborné
školy kamenické a sochaské M. ernila. Odhalení stane se

v dob trvání hospodáské, prmyslové a umlecké výstavy
v Hoicích.

* Varšavská filharmonie vypisuje pro sezonu 1902—03
dvojí pedplacení po 14 koncertech, jež íditi budou vedle
stálého dirigenta E. Mlynáského : Leoncavallo, Orieg,
Moszkowski, Mancinelli a Perosi .(vlastní oratorium Mojžíš).

Jako sólisté úinkovati budou : eské kvartetto, František
Ondíek, Mark Hambourg, Alfred Grunfeld, Louis Diémer,
Zygmund Stojowski, A. Geloso, César Thomson, Willy Bur-
mester, Harold Bauei, Vilma Norman-Nerudová, Adrienna
Kraus-Osborne, Nina Faliero, Tilly Koennen, Lidia Nervil
a jiní.

* Po Praze dosud koluje dobrý vtip (z »Krásné He-
leny«) o rozdílu mezi ptactvem a peivem. Rozdíl ten spo-
ívá dle Jindicha Mošny v tom, že »Pták lítá ale neulítW,

kdežto »Bochníek nelítá a ulítl«.

* V sobotu v noci spáchán byl na známého hudebního
skladatele Oskara Strausse v Berlín útok, jenž vyvolal veliké

vzrušení. Strauss ídil téhož veera v divadle orchestr a po
prvním djství jak obyejn ubíral se za oponu na jevišt,

a sice propadlem. V temnu této místnosti teskly náhle dva
výstely, z nichž však na štstí žádný jej nezasáhl. Hned
po té byl Strauss sražen neznámým pachatelem k zemi.
V zápasu, k nmuž mezi napadeným a útoníkem došlo,

blížily se hlasy podšených umlc a tu zlosyn vyskoiv,
uprchl pes jevišt na ulici, kamž marn se za ním nkteí
pustili. Strauss oznámil hned pípad policii. Patrn jde tu

o útok, spáchaný ze msty.

Píští íslo „Dalibora" bude dvojité.

Nové knihy a hudebniny.
Novou theoreticko-praktickou školu houslovou vydal

vlastním nákladem virtuos na housle a kontrabass p. Alois
Kapoun. V etném potu škol podobných, oprávnn za-

ujímá dílo toto místo velice význané. Autor pipravil zde
vydatnou látku paedagogickou zpsobem tak pehledným,
pístupným a racionelním, jak vbec jen možno uplatniti bo-
haté zkušenosti nabyté dlouholetou paedagogickou psob-
ností, takže dle jednohlasného posudku nejvážnjších autorit

zasluhuje škola ta nejvelejšího odporuení. Uebná osnova
upravena ve škole se zetelem na úplné zaáteníky, vede
až k virtuosní dokonalosti, a množství do školy pímo zaá-
dných duet usnaduje žákovi upotebení etných technických
cviení. Školu tuto lze dostati v nakladatelství p. Mojmíra
Urbánka.

OBSAH:
Vzpomínky a dležité listiny L. van Beethovena se týkající.

— Nové hudebniny a knihy.

Divadlo král. msta Plzn. -

kevní. — Zprávy spolkové. -

— Národní divadlo. —
Koncerty. — Hudba cír-

Rzné zprávy.

Vychází každou sobotu o 8 stránkách. — Redakce a admini-
strace nachází se v Praze, ve Václavské ulici v . 21 (nároží Morán).

Pedplatné splatno a žalovatelno v Praze iní za každé tvrtletí 2 K,

poštou 2 K 40 h, do ciziny 3 K. Jednotlivá ísla po 25 h. Insertní doklady

se útují.

Kdo nevrátí prvá ti ísla — kteréhokoli tvrtletí — pokládán

jest za odbratele.

Reklamace vyizují se do 8 dn po vydání ísla. — Rukopisy se nevracejí.

vyšlo 2

Deset let

eského
kvartetta,

Vzpomínky na zažité a doslechnuté píhody

napsal

Jos. Boleska.

Knihovna » Dalibora « sv. II.

Cesas* & )K i poctou.

Nakladatel

jmír Urbánek, Praha
jungmannova f. . 14.

§9" Okouzlující melodie. '•O
Novinka.

Z dtského života.
7 snadných klavírních skladeb složil

OSKAR NEDBAL.
Op. 15.

1. Ukolébavka. 2. Vérfiin svátek. 3. Pochod voják. 4. Pi klekání.

5. Pastouškv popvek. 6. První tanení kroky. 7. Veselá hra.

EDITION AI. LJ. o. SO.
2 K 50 li.

Proti zaslání obnosu pedem, franko.

Nakladatel MOJMÍR URBÁNEK hudební závod

Praha ~ Jungmannova tída . 14.

JVIEliAflCHOLilE. S?
Cyklus 8 písní pro stední hlas. Op. 25.

Složil Vítzslav Novák.
- - - 1. Mamo. 2. Olše. 3. Noní fialy. 4. Stará melodie.

5. Jezera. 6. Pod snhem. 7. Noci. 8. Podzimní rondeau.

Cena K 2'40. Pouze s nmeckým textem (písn 3., 5., 6., 7.) K 2,

Žádejte pímo v

TTudebním závod EDITION M. U.

Praha, jen Jungmannova t.

ojmír Urbánek)

. . 14. C
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•F. Pleyel «Jsiz*. Bradá
Šest SnadnýCll fluett DrO 2 HO.

:

*m Houslová kvartetta.
Sbírka pvodních skladeb a národních písní pro

4 honsle
op. 8. -9a

Dle methody prof. Ševíka upravil prof. Št. Suchý.
Tisíce exemplá tchto duett prodáno ron z Nmecka, postupn dle tžkosti k poteb ústav a jako doplnk
Toto vydání je konkurenní Litolffovu a Petersovu a stoji ku každé škole. Seš. I. (1., 2. a 3. poloha.) 12 skladeb.

jako tato pouze Seznamy zdarma. Zásilky na ukázku.

áPT" I K 20 h. Cena K 1*60, jednotlivé hlasy po 50 h.

Žádejte výslovn Edition NI. U. . 49. Edition NI. U. . 80.
šp£*"' 3?p- -u-itel--m. pim.en.á, sle-vst.

MO-JTHHR URBÁMEKNAKLADATEL NAKLADATEL
Praha, Jungmannova tr. o. 14.

Vítzslav Novák:

ovenských lidových písní

Úchvatné melodie. — Nedostižná harmonisace.

U„ cH 89-51 S£ K 2-50, zpvní hlas K I-—
MOJIIIÍB- W_JH»l»2&*a«í!á:9 Pralta, Jimgmawiova 14.

Epochální novinka*

Studium Sonát.
Vty sonátové dle stupn tžkosti seadil a k vyuování spracoval

Hanuš Trneek.= Zavedeno na pražské konservatoi.=
Díl I. 4 koruny. Díl II. 5 korun.

um. w^r.

Dílo toto jest nezbytno každému hudebníku af z povolání af laiku. — ZwládAedoporuujeme uitelm hudby. — Pi zaslání

obnosu pedem franko.

Nakladatel MOJMÍR URRÁJSTEK, hudební závod
Praha, Jungmannova t. 14. Hlávkv palác.

Nakladatel, vydavatel a odpovdný redaktor Mojmír Urbánek. — >Politika< závod tiskaský a vydavatelský v Praze.
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JAN BRANBEROER:

Massenetovo biblické drama

»Marie Magdalena.«

Vystoupením Gounodovým dostálo se hudební

tvorb francouzské dosud nebývalého obsahu. Mkká,

trochu až sentimentální lyrika nebyla nikdy snad do

té doby u Francouz tak markantn uplatnna, jako

se stalo tímto skladatelem. Zvlášt v opee francouz-

ské tento úkaz byl dosti pozoruhodným. Kdo zná,

jak písn upjaté a na vysokém kothurnu klassicismu

se pohybující tradice pivodila díla Lullyova, a jak

rovnž ist klassické vlivy zanechalo psobení Glu-

ckovo ve Francii, ten jist podiví se tomuto novému

smru.

Ovšem jako i jiné nov rodící se smry hudební,

tak ani tento novofrancouzský lyrismus nebyl bez

jistých pedchdc. Byli zajisté, Berlioz a komická

opera francouzská, tento svým romantismem a ona

teplou, románskou laškovností velmi úrodnou pdou
Gounodovu tvoení. Není divu, že tyto tak individu-

elní tahy umlecké, jaké hlavn v Gounodov »Faustu«

lze pozorovati, a cítní v nich projevené, tak blízké

soudobému naladní povahy francouzské, nalezly dosti

hojného ohlasu zejména u mladších skladatel fran-

couzských. Pedním z tchto pívrženc lyrismu, který

pes všechnu mkkost, ba žhavost svých kantilen do-

statenou samostatnost a svéráznost projevil, jest Mas-

senet.

Již jako žák Ambroise Thomase, známého po

Evrop svou pesládlou, melancholickon »Mignon«,

vsál do sebe Massenet s mlékem studií školských ná-

klonnost k snivosti a rozkochanosti. Tím se stalo,

že postupem doby a hlavn delší praxí operní kom-
posice vyvinul se z nho hudebník graciosní a ele-

gantní, jehož veškerá individualita a originálnost spo-

inula v momentech lyrických a snivých. Nelze sice

upíti, že by se také jako zkušený skladatel divadelní

nevyznal v úinku a spádu dramatickém a jej náležit

nedovedl uplatnit, ale pes to nutno za hlavní cha-

rakteristikon jeho tvorby zejména to akceptovati, že jeho

myšlénkový zdroj jest po stránce lyrické nejbohatší a

že práv tato místa jsou umleckými vrcholy všech

Massenetových prací.

Melodie — jež jest skoro jedinou nositelkou po-

dobných moment — musí tedy býti hlavním cílem

Massenetovi. Však ku podivu, jeho melodie nejsou

zrovna perlami ve svém oboru, ba vykazují i místy

jakousi šablonovitost, a pece jímají nás svou milou

prostotou a jednoduchostí. Doprovod jich bývá

taktéž místy trochu jednoduchý — pivádí to leckdy

Massenetovi výtky nedostatku polyfonie — však zdá

se, že bohatším a plnjším doprovodem leckdy by

mnohé kouzlo jeho melodií utrplo. Z tchto dvod
pro prostou, nekomplikovanou fakturu melodií a ne-

peplnné doprovody — stávají se díla Massenetova

širším kruhm snadnji pístupná než díla jiných jeho

soudobých druh, která kladou, hlavn co se tchto

stránek týe, na posluchae vtších požadavk.

Tento lyrický tón vtšiny Massenetových skladeb

jest pímo predestinován k líení idyllických nálad,

k opvání šastných okamžik, ale hlavn hodí se

k vytváení ženských charakter. A Massenet vskutku

zhudebnil již mnoho zajímavých ženských postav. Vt-
šina jeho dramatických dl jest vlastn velkolepou ga-

lerií hudebních portrét ženských. Poslyšme jen je-

jich adu. Eva, Marie Magdalena, Charlott, Hero-

dias, Esclarmonde, Manon, Navaanka (La Navarraise),

Popelka (Cendrillon), Sappho, Thais, Chimne a v nej-

novjší dob Grisélidis — tof jsou heroiny Massene-

tovy. Melodie, jimiž obestírá tyto ženské postavy, jsou

takové nžnosti a sladkosti, že nás rázem upoutají.

Bohužel jednu vc nutno skladateli pi této

stránce jeho tvoení vytknouti. Jsouf rysy jeho žen-

ských charakter skoro vesms na vlas si podobny,

jak by to byly vespolek sestry. A k tomu všemu

nech jsou jeho hrdinky bu ozdobeny cetkami ori-

entálními, bu krojem stedovkým aneb antickým, na-

lézá povždy pro výraz jejich cítní stále stejných fran-

couzských graciesných a modern lichotných obrat,

spojených s trochou melancholie aneb mystinosti.

Nejvynikající ženskou postavou, již doposud vytvoil,

jest bez odporu abbé Prévostova > Manon «.

Hlavní váha skladatelské innosti Massenetovy leží

v opee. Zde, jak jest na snad, otevena jest dokoán
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cesta jeho individualit, zde dociluje nejvtších úspch.
Taktéž však práce v oboru hudby instrumentální zna-

menají jistou etapu v jeho vývoji. Na pd hudby

instrumentální dosáhlf vbec prvého svého vtšího

úspchu na veejnosti. Bylo to roku 1867, kdy na

jednom z paížských Pasdeloupových »Concerts popu-

laires« prvá skupina jeho »Suites orchestre* pozor-

nost širšího publika vzbudila novými zajímavými effekty

instrumentaními.

Za úelem bližší informace tenáovy o život a

umleckém snažení Massenetov, jež našim širším kru-

hm mén známo jest, nutno udati nkolik strunjších

dat. Jules Emile Frédéric Massenet jest narozen

12. kvtna 1842 v Montaudu u St. Etiennu, v departe-

mentu Loie
;

jeho otec byl bývalý dstojník ženijní

a ml velmi etnou rodinu, z níž náš skladatel byl

nejmladším. Vzdlán na konservatoi paížské pod ve-

dením Laurentovým, Reberovým a Ambr. Thomasovým,

poal záhy v komposici se pokoušeti. Obdržev ímskou

cenu roku 1863 za kantátu » David Rizzio«, debutoval

na scén paížské roku 1867 prvou svou operou »La

grand' tante«, která ješt dosti vliv Thomasových vy-

kazuje. Z tchto prvých dob Massenetovy tvorby budou

nás nejvíce zajímati jeho ti velká, na duchovní texty

pracovaná dramata. Prvé z nich — jakási duchovní

opera — » Marie Magdalena«, provozováno poprvé

11. dubna 1873, jeví již všecky charakteristické znaky

tvorby Massenetovy, jsou vbec nejindividuelnjším

a nejsamostatnjším jeho dílem až asi do let osmde-

sátých, druhé jest mystérium »Eva«, téhož roku ve

stylu Gounodovy »Gallie« komponované oratorium, a

tetí biblická legenda »Panna« (La vierge 1879).

Oper napsal rovnž slušnou adu. Co se týe d-
jového jejich podkladu, pevládají tu hlavn látky na

lyrické momenty bohaté a romanticky zabarvené.

I v exotických operních látkách si libuje, jak to shle-

dáváme v »Králi Lahorském« aneb v »EscIarmond«

(»opéra romanesque«), v »Herodiad«, v »Thaid« a

j. více. Poslední jeho operou jest na jae letošního

roku v Monte Carlu s velikým úspchem provedená

»Jongleur de Notre Dame«.

V orkestrální komposici sice nenapsal žádné sym-

fonie, ale za to celou adu orkestrálních suit (Scnes

pittoresques, hongroises, alsaciennes atd.) bu pvod-
ních aneb složených z vybraných míst z hudebních

vložek k rzným divadelním dílm, jako jest krásná

hudba k de Lisleovým »Les Erinnyes«. Massenet šel

tu v šlépjích Bizetových, jenž suitami »Roma« a

>L'Arlésienne« stal se pedním pstitelem tohoto orke-

strálního genru. V tchto orkestrálních skladbách jest

Massenet mistrem delikátní, effektní palety, jenž zná

orkestr rozvíiti nejbrillantnjšími rhytmy. Taktéž do

melodií smyc dovede vložiti tolik kouzla a nhy

;

houslová aneb violoncellová sola s pimíšenými dis-

krétními akordy harfy — to jsou Massenetovy oblíbené

prostedky instrumentaní.

Co se týe formální stránky Massenetových dl, jest

u nho spíše pozorovati píklon 1< pokroku než ke kon-

servativismu. Uznává dle Wagnerovy theorie hudebního

dramatu, že hudba má se podíditi výlun dji a z té

píiny užívá i do jisté míry píznaných motiv, dobe
vda, že se tím docílí jednoty v díle dramatickém.

Než pes to i staré form operní vren zstává a píše

ve svých operách doposud s oblibou arie, ensembly,

duetta atd. K Wagnerové form dramatické nejvíce se

piklonil ve starší, s malým úspchem pijaté opee

»EscIarmond«, líící ušlechtilou ženu poslání lohen-

grinovského. Ba možno jej v opee dokonce uznati

i za reformátora, neb uinil zajímavý pokus v jedné

ze svých starších oper, podloživ mluvené dialogy jemn
instrumentovaným doprovodem.

Pedmtem Massenetova biblického dramatu* Marie

Magdalena « jest osoba známé novozákonní híšnice

Marie z Magdaly, sestry Martiny a Lazarovy. Jest to

tentýž typ híšnice, s nímž se dosti asto setkáváme

ve výtvarném umní— zvnilif jej misti jako Correggio,

Rubens, Tizian, van Dyck, Battoni, R. Mengs a j.
—

jenž však doposud dosti zídka hudebn zpracován

byl. Biblické vypravování o Marii Magdalen, o jejíž

osob v posavadním testamentárním bádání doposud

v plné jistot nejsme, jest roztroušeno po rzných

evangeliích. Míní se jí obyejn ona nejmenovaná

kajicnice, která dle slov Písma v dom farizeov stála

u nohou Spasitelových, slzami smáela nohy jeho a

vlasy hlavy své vytírala, líbala je a mastí mazala.

Kázání Pán bylo hnulo srdcem krásné híšnice a

z híchu, jemuž sloužila, jí vytrhlo. Pán smiloval se

nad ubohou a milost svou ji dal a ona vykonavši

veejn pokání, neopustila Krista více, nýbrž spolen

ješt s jinými svatými ženami jmní své mu k disposici

dala a o jeho tlesné poteby peovala. Dle jiné verse

možno považovati ji také za onu Marii, z níž Kristus

zázranou svou mocí sedm ábl vyhnal.

Marie Magdalena stála rovnž s Matkou Boží pod

kížem a byla jednou z onch zbožných paní, které

tlo Pán chtly balsamovati. Láska k mrtvému Spa-

siteli pilákala ji k hrobu jeho a tam zstala i když

apoštolé jej již opustili. Jí rovnž dal se Kristus po

svém z mrtvých vstání poznati. Co se týe dalšího

života Mariina, tu jsme odkázáni pouze na legendární

prameny. Tak dle jednoho vypravování pišla Marie

se svou sestrou Martou a bratrem Lazarem zprvu do

íma a potom clo Gallie (Provence), aby tam kesan-
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ství hlásala, kdež prý až do konce života svého jako

poustevnice v jedné jeskyni žila. Opt dle jiných

povstí se dovídáme, že v Ephesu muenickou smrt

pro víru kesanskou podstoupila. Konen nutno ješt

poznamenati, že pro mravokárnou tendenci jejího života

a význam v život Kristov bývala postava Marie

Magdaleny s oblibou uvádna v stedovkých mysté-

riích.

Z tohoto djového materiálu vybral Massenetv

librettista Louis Gallet tyi obrazy, jež rozdlil na ti

jednání. V prvém jednání, pojednávajícím o odpuštní

hích Magdalen Ježíšem, nejvíce se odchýlil od ob-

vyklé tradice. Ježíš setká se tu s Marií Magdalenou

ne v dom Šimonov, jak se nám praví v evangeliu

sv. Lukáše (10., 36— 50), nýbrž zábranami msta Mag-

daly. Uinno tak jist z ohledu na skladatele, aby

poskytla se mu vtší píležitost ke vzbuzování nálady.

Text zpracován skoro jako s ohledem k scénickému

provozování, takže shledáváme se tu i s oznaeními

potebnými pro inscenování. Pes to vše však doposud

scénicky » Marie Magdalena « provedena nebyla. Teprve

v nejnovjší dob, jak se práv proslýchá, Massenet

pedlal prý ji pro jevišt a hodlá ji v zimní sezon le-

tošní na divadle v Nizze provozovati. Také v po-

zdjší tvorb Massenetov setkáváme se ješt jednou

s podobným sujetem biblickým. Jest to jeho opera

» Herodias «, v níž líí se nám pomr Salomé k Janu

Ktiteli.

Všeobecn bývá » Marie Magdalena« zvána orato-

riem, ímž se však do jisté míry chybuje, neb od

formy oratorní celou svou náladou rozhodn se liší.

Massenet nenapsal, ani zajisté neml v úmyslu napsati

ji v písném, vážném a grandiosním stylu oratoria.

Netanuly mu jist na mysli klassické vzory velikán

oratoria Bacha, Handla aneb Mendelssohna, ale chtl

napsati skladbu — nazývá ji sám ne oratoriem, ale

»drame sacré« — v níž mohl by se jen oddati svému

zamilovanému snní a náladovosti. Na této hudb
jest opravdu velmi málo ist duchovního a my proto

nezazlíme výroku Maxe Orafa, nazývá-li ji » svcenými

bonbony pro mlsavá ústka zbožných Paížanek.«

Tím však nikterak nikdo nechce ubírati hudb
samé na cen. Nelze upíti, že celým dílem vane ja-

kási svžest a vn mládí a že zejména po instru-

mentaní i myšlénkové stránce jest velmi elegantn a

vkusn stavno. Vzácnou náladovostí vynikají hlavn

první scény, v nichž pevládá veselá, svží nálada jar-

ního veera. Taktéž místa, v nichž súastnn jest

Kristus, jsou neobyejné suggestivnosti. Skladatel do-

vedl velmi zdaile do své hudby penésti veškerou

svatou náladu slov Spasitelových, tu svatou zá a ne-

beský klid kolem jeho osoby se rozlévající. Každé

vystoupení Krista jest vždy plno nhy a vroucí lásky.

Znamenitou ozdobou díla jest nkolik skuten
pkných melodií, jež jako zlatá nit skladbou se vinou.

Jsou ryze Massenetovského útvaru, a mají místy ja-

kési zárodky šablonovitosti v krvi. Hlavní dvod
toho, že se nám zdají býti všechny si podobny, leží

nejspíše v užívání stejného všude zpsobu kadenco-

vání, totiž v sestupování na konci periody s kvintové

polohy dominantní harmonie na oktávovou polohu

tonické.

Nejnáladovjší a nejkrasší jest druhé jednání

;

v nm nalézá se krásný duett Ježíše a Magdaleny a

effektní sborové íslo : veerní modlitba Krista a jeho

apoštol. Prvý obraz tetího jednání zase jest naopak

velmi dramatického ruchu ; sborové massy, které vskutku

po celé toto jednání jsou zamstnány, jsou tu psány

s velikým švihem a dramatickým spádem. Jak již bylo

eeno, užívá Massenet s oblibou píznaných mo-

tiv — ovšem dje se to u nho povždy s velkou re-

servou a diskrétností. V » Marii Magdalen « užil této

formy dosti poskrovnu, neb z osob djových jen Ježíš

a Jidáš vyznaováni jistým hudebním útvarem.

Vrchole dosahuje drama ke konci scény na Kal-

várii (III. jednání prvý obraz) pi líení smrti Ježíšovy

na kíži, kdež ukazuje se dramatická síla skladatelova

vskutku velmi úinn. Posledním obrazem u hrobu

Ježíšova, jenž jímá nás mystickým smutkem a visio-

náským podáním zjevení se Ježíše Marii Magdalen,

dosahuje se konen harmonického zakonení všech

ty rozdílnou náladou se odlišujících oddíl skladby.

Jednání prvé.

Magdalena u studnice.

»Odpušfni jsou jí híchové mnozí,

nebo milovala mnoho.*

Ev. sv. Lukáše 7. 47.

Ped branami msta Magdaly v Galilei stojí stud-

nice, nad níž rozestírá se stín Ientišk a palem. Slunce

sklání se k západu a do purpurová zlatí horizont.

Ženy, publikáni, fariseové a písai pecházejí po cest,

která vede do msta. Jest vidti také skupiny jich, sedí-

cích ve stínu a vespolek hovoících. V dáli v oblaku

prachu kráí zvolna karavana. Klidná nálada veera a

známé kouzlo biblické krajiny.

Úvod, poínající dlouho vydrženou a po té rhyt-

misovanou tonikou z F-dur, zabere se již po nkolika

taktech v snivou, ryze Massenetovskou melodii jedno-

duchého harmonického podkladu.
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Pojednou do tohoto idyllického klidu zazní šal-

maje pastý. Klarinet a pozdji hoboj pobrukují si

prostou písniku vyvinutou z thematu

Clar. dolce

J±±2

a podepenou sem a tam prodlevou toniky aneb

dominanty. Ženy jdou ke studnici pro vodu. Kráí

zvolna, nesouce džbány po zpsobu orientálním na

ramenou a zpv jejich » Slunce svit te objímá celou

zem« píbuzný hudebním utváením thematu pastý-

skému (II.) jest prostý a jednohlasý, pohybující se

pouze v objemu jedné oktávy. Tmto ženám, vážícím

vodu, odpovídají jejich družky rovnž sem se ubírající.

Svžejší motivek zpv jejich uvádjící a vbec hybnjší

kontura jejich písn dává nám tušiti, že jsou to dívky

mladé, ilé a veselé. Písai (bassi) jdoucí cestou kolem

taktéž dají se slyšeti markantní písní, v níž horší se na

cizího vetelce Ježíše, nazývajíce jej falešným prorokem

a podvodníkem. Ženy naváživše dostatek vody vracejí

se zpt do msta opt pi své písni o klidu a odpo-

inku.

V tom fariseové upozorují na píchod Marie

Magdaleny, jež vskutku zvolna se sem ubírá s hlavou

k zemi sklopenou, na nikoho se neodvažujíc pohléd-

nouti. Stane u studnice a obrací se pouze ke svým
družkám ji provázejícím a k ostatním ženám kolem ní

se seskupivším. Vyslovuje jim svou touhu po onom
svatém a laskavém muži, jejž zde práv na tomto míst
spatila a jenž posvátnou úctou a láskou srdce její na-

plnil. Touží po jeho svatém slovu, jež jejím srdcem

hnulo, mkkou, tklivou melodií,

in,

PPP

Zda sly-še-li jste ta bož-ská slova sladká

t=l=*:
h— ~&—é—

pl-ná tak mí-ru?

Ženy však odvracejí se od ní s hrubým posm-
chem, dlajíce si po stran zlomyslné žerty z ubohé

kajícnice. Sbor jejich, rozpustile hopkující, provázený

krátkými, Iaškovnými výdechy smíchu, peruší pojednou

zjevení se mezi nimi Jidáše.

Ten blíží se k Magdalen, zdraví ji velmi ponížen

a táže se ji v následující arii — zbudované na základ

obvyklé tídílné formy — po
o
píin jejího smutku.

Nabádá ji pokrytecky, aby nechala lkáni a pamatovala,

že jest ženou. — V tomto ísle vyskytující se dv
význaná themata objevují se stídav v dalším pr-

bhu skladby co píznané motivy Jidášovy. Prvé

z nich nastupuje hned na poátku arie v hlubších

nástrojích orchestru

IV.
Allegro con spirito

1
dolce

--+

a druhé jest zase krátké, sekvencovité melisma

v.
—

uvedené asi uprosted této arie.

Marie pes jeho všechno pobízení piznává se ke

své velké vin a pokorn sklání v pokání hlavu. To

dráždí lid kolem ní shromáždný, tak že ím dále

tím prudeji se jí vysmívá a spílá. Zovou ji kurtisánou

a klnou jí pro híchy její. Marn mísí se do vavy

jejich hlas prosba ubohé, marn pláe a o slitování

prosí. - Po hudební stránce zajímavé jest v tomto

sboru jakési imitatorní proplétání se krátkého, rázného

motivu

ví. ff_£. > > ^ ^ >

Mar-né tvé je lká - ní, marná na-dj tvá

!

jednotlivými hlasy. Váše a rozlícenost lidu roste stále

víc a více.

Když dostoupila vava vrchole, rázem nastane

ticho. V davu zjeví se Ježíš. Jakoby náhle paprsek

nebeské záe se sem snesl, jakoby nebeský jas vše

oblil, zazáí sférické harmonie uvádjící zjevení se

Ježíše.

VII. sost
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A Ježíš osloví tónem klidným lid, ukazuje na Magda-

lenu ješt dsem zhroucenou. Káe všechny pítomné

a napomíná k útrpnosti s kající híšnicí. Po tchto

láskyplných slovech Kristových rozpede se trojzpv

Marie Magdaleny, jež k nohám Pán se vrhá, Ježíše

a Jidáše, jenž tentokráte pokrytecky dobrotu Pána

chválí.

Na to Pán obrací se nžn k Marii s vyzváním,

aby vstala a odpouští jí její híchy. Lid, a cítí se za-

kroením Ježíše a jeho dobrotou nemile doten, pece

se neodváží nechati svj hnv a své mínní v plné

síle propuknout)', jsa jat a zastrašen velebným zjevem

cizince. Celá tato scéna prokomponovaná na jeden

pouze motiv

VIII. Cella a rohy

jenž místy ve sboru imitatorn jest zpracován, iní

velkolepý dojem svou vroucností a hloubkou ; zvlášt

když týž motiv zazní z úst Marie, Ježíše, Jidáše a potom

sboru v plné síle extase a vyvrcholení. Na konci ješt

Ježíš káže Marii, by se vrátila do svého domova, neb

pijde jist doba, kdy ji tam sám navštíví. Magdalena

kráí zvolna pry a dav se vzdaluje tiše ped ní, pro-

jevuje své city pouze dlouhým »ah« proneseným s po-

svátnou hrzou.

Jednání druhé.

Ježíš u Magdaleny.

»Žena pak jedna, jménem Marta,
pijala jej do domu svého. A ta mla
sestru, jménem Marii, kteráž sedíc
u noh Ježíšových, poslouchala ei
jeho.*

Ev. sv. Lukáše. 10, 38. 39.

Kratší úvod orkestrální naladí posluchae píjemn
a vesele. Jakási svátení nálada, píprava a oekávání
njaké radostné události provanuje touto Es-dur pe-
dehrou. Prvá ást její jest klidné andante a druhá

šveholí v lehounkém allegrettu. Sbor dívek služebných

(vtšinou tíhlasý ženský sbor a capella)

graciosn

Již r-že-mi krá-šle-ny slou-py

opvá dnešní svátek ohlášeného píchodu Ježíše do

tohoto domu sestry Mariiny Marty. Jsme ve velké síni

bohat ozdobené a naplnné vní kvtin a drahých mastí.

Marta vstoupí do sín a oslovuje služky propou-

štjíc je. Napomíná je, aby byly slušné a tiché po as
návštvy Ježíšovy, neb on jest, jak vyslovuje se v krát-

kém ariosu zbudovaném na základ thematu VIII., host

neobyejný a pevzácný. Dívky vzdalují se zvolna a zpí-

vají jako zprvu. Znenáhla hlasy jejich zanikají ; pi po-

sledních zvucích jejich písn zjeví se náhle v síni Jidáš.

Blíží se pomalu k Mart a tváí se tajemn pro-

vázen jsa v orkestru svým píznaným motivem (V.).

A pokrytecký a úlisný jeho dotaz, zda Ježíš pijde

k Magdalen, vyznívá v brzku v lichotné a affektovanou

sladkostí provázené vyznání lásky k Mart. Ta ovšem

jej odmítá a zvlášt se horší na pro nkterá neupímná

slova pronesená tu o Ježíši. Doléhání jeho stále a stále

drzejšímu uiní konec tím, že mu konen rozkáže, aby

se vzdálil. Jidáš na to rychle odejde. — Thematický

podklad duetta tohoto vzat z velké ásti ze známého

Jidášova motivu (V.).

Nastává veer. Veerní idyllické zvuky, které nás

kolébaly v náladu na poátku prvého jednání, opt
zaznjí, ovšem jen na krátko (hlavn motiv II.). Marie

Magdalena pichází v oekávání Ježíše. V krátkém roz-

hovoru, jenž se mezi ní a Martou rozpede, pozorujeme

také názvuky na nám již známý motiv odpuštní Ježí-

šova (VIII.), jenž zde jest spolu i tlumoníkem velé

oddanosti Mariiny k Pánu. Když pozorují ob sestry,

že Ježíš pichází, padnou na zem a vítají nebeského

host delším dvojzpvem, jenž jest skoro jakousi mod-

litbou, po vtšin bez prvodu psanou. Prozpvují

alleluja ku poct jeho. Ježíš sklání se k nim laskav.

Motiv píznaný jemu pináležející, velmi jednoduché

faktury, spoívající v sledu dvou trojzvukových harmo-

nií s kvartovým prtahem na konci, velebn zaznívá

k tomu (VIL).

Jakmile Magdalena a Marie povstaly, odchází

Marta, » pelivá jsouc pi mnohé služb «, dle slov

Písma, pipraviti slavnostní hostinu. Následující dvoj-

zpv Ježíše a Marie jest nejkrásnjším místem celé

práce skladatelovy. Podává se nám tu co do nhy hu-

debního výrazu, žhavosti a mysteriosnosti pravý skvost

;

Massenet hýí tu zrovna dlouhou, bezdechou melodií

poínající krásnými slovy Kristovými

:

dolce

Šastni ti, jimž mj syn lásku svou istou dal,

-m—
jejich krá - lovství ne-be-ské.
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Vše tu splývá v jeden celek a vykazuje všechny

pednosti tvorby Massenetovy.

Nadšený zápal svatého Mistra a zbožná oddanost

pešastné Magdaleny perušena náhlým píchodem Ji-

dášovým. Tváí se jako by Ježíše hledal ;
spativ jej,

kyne ostatním uenníkm, kteí stojí na prahu svtnice,

aby vstoupili dále. iní výtky Pánu, že svým vrným
starosti psobí a nevrným, lživým pohledem me
odcházející Magdalenu, odváží se Mistru svému ned-
slednost styku s touto híšnicí vytýkati. Kristus však

s klidem a s milostivou shovívavostí pronáší známá

slova, že as jest již blízký, kdy jeden z jeho uenník
jej zradí. A v orkestru v hlubších nástrojích zaznívá

na to reminiscence na jedno z themat arie Jidášovy

v prvém jednání (motiv IV.), jež dostaten oznauje

onoho doposud ostatním uenníkm neznámého zrádce.

Nastává noc a Ježíš vyzývá všechny k modlitb.

Tím chýlí se ku konci druhé jednání. Místo to jest,

jak již eeno bylo, velmi effektn psáno pro mužský

sbor bez prvodu a sólový zpv Ježíšv. Sbor uen-

ník (12 sborových hlas) vpadá, opakuje slova mod-

litby Ježíšem pedíkávané, zcela dle responsoriového

starokesfanského zpsobu zpvu. Jednotlivá význaná

místa modlitby jsou pednášena dokonce plným tutti

celého sboru.

Jednání tetí.

Prvý obraz.

Go I goí h a.

»Byly pak tu i ženy, zdaleka se dívajíce,

mezi nimiž byla Marie Magdalena.«

Ev. sv. Marka 15. 40.

Ped oima našima leží nejvtší tragedie svta

;

Ježíš pní na kíži mezi dvma lotry. U nohou kíže

jsou seskupeni žoldnéi a soudci. Z pozdálí lze zítí

velký dav lidu. etné zástupy vojín ímských, zákon-

ník, veleknží a farise ješt neustále picházejí. Lid

(ženy a muži) zdálí ukazuje si kíže: »Hlete tam!

Tof Ježíš! tof on!« Jejich zpvy jsou neobyejné dra-

matické živosti, zvlášt unisonové výkiky divé nená-

visti k Ježíši nemíjí se s úinkem. Scén této pod-

ložen neklidný dvoutaktový motivek,

XI.

PP "V -cr

jenž sem a tam perušován mén významnjšími the-

maty rázu spíše divého a vášnivého.

Zákonníci a veleknží (bassi), kteí ke kíži se zatím

piblížili, jsou daleko klidnjší ; klaní se ironicky Ježíši

a volají na

:

XII. f
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Krá-li Ži-d! Kde zanechal jsi moc a sí - lu?

Taktéž skupina farise zde pod kížem pítomných

tupí Ježíše. A znova rozbouí se hnv lidu a znova

zaznívá nám vstíc motiv XI. Tentokrát však mísí se

do toho hluku i hlasy žoldné, metajících kostky

o šat Ježíše a posmívajících se rovnž ukižovanému

králi židovskému. V tom do této smsice hrubých

a divých hlas zalehne tiché zalkání. Malá fráse hoboje

a klarinetu

xm.

r-0

u v m—ra-j
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bolného zabarvení líí bolesti Spasitele, jenž na to

pronáší velká slova své milosti : »Odpust jim, mj
Ote, neb neví, co iní !« A na ta slova opt velký

hluk a ev v lidu.

Konen dav rozlícených Žid se vzdaluje a roz-

ptýlí se. Žoldnéi obsadí Kalvárii. Nálada kreslená

orkestrem se mní. Po doznní posledního zbytku mo-

tivu vzboueného lidu (XI.) slyšíme zase lkavé zvuky,

jež ohlašují píchod plaící Magdaleny. Ona se blíží

Kalvárii nic nedbajíc hrubých výkik stráží, hledících

ji zapudit. Uprosivši je vrhne se k pat kíže a pláe.

Za chvíli teprve odváží se pohlédnouti na Ježíše. A tu

všechen ten bol a lítost nad krutou, strastiplnou smrtí

milovaného Pána vyproudí jí z úst v krásné kantilen

xiv.

O re-ku mj, ty jsi mj svt, aí tvá u-bo-há

hla-va je bo-le-stí žha-va.

líící tak pípadn pítomný stav a city v duši její.

Ježíš plyši náek ten, a a v nejvtších jest již bole-

stech, pece sklání se k ní a tší ji vyhaslým, ale pes

to ješt dosti jasným hlasem.

Úderem na tam -tam a vzkiknutím davu znovu

se piblíživšího naznauje se píchod smrti Spasitelovy.

Nastala hodina devátá. Za bouného tremola orkestru,

z nhož vynikají zvlášt triolové rázy žešových ná-

stroj, vzkikne Ježíš hlasem velikým ve smrtelném

.zápase a skoná. Magdalena v beznadji padne do mdlob.
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Lid zdšen vydá táhlý a pronikavý výkik. Však jeho

ds netrvá dlouho : Rychlým zamodulováním skladby

do jasné C-dur rozplesají se Židé ábelskou radostí

nad smrtí Ježíšovou a provolávají své zdánlivé vítzství

nad mocným nepítelem.

Obraz druhý.

Hrob Ježíšv a z mrtvých vstání.

^Pišla Maria Magdalena, zvstujíc

uenníkm, že vidla Pána.«

Ev. sv. Jana 20. 18.

Zahrada Josefa z Arimathie pi prvých záblescích

ranního svítání. Orkestrální pedehra líí nám v sladké

melodii

xv.
smyíce con sord. |

dvakrát

pp
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city blížící se Marie Magdaleny k hrobu Ježíšovu.

Svaté ženy, které díve vespolek s ní Pána po pouti

jeho za vykupitelským cílem provázely, následují ji.

Marie Magdalena piblíživši se k hrobu, vrhne se na

zem a lká. Konen zanotuje jakousi pohební píse,

již její družky po ní pejímají a jež místy ve výraz

zoufalé beznadje se stupuje

:

XVI.
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Ten ret, jenž slo-va lá-sky, sva-tá slo-va a-sto dl

Když sladká pání na obživnutí Ježíše se Marii

poínají vynoovati a když si peje jej znovu živého

uzíti, tu náhle zjeví se jí Ježíš práv z mrtvých vstav.

Stojí vzpímen, oblit zcela nebeským svtlem. Pohlíží

na ni s úsmvem, maje prst položen na rtech. Marie

radostí bez sebe rozeve mu své paže vstíc. Však

Kristus s nžným klidem ji osloví: » Nepibližuj se!

Miluji víru tvojí !« A pak v kantilén, kterou již v dru-

hém jednání v duettu Ježíše s Marií Magdalenou jsme

zaslechli (motiv X.), vyzývá ji : »Ženo jdi, hlásej vícím
slova ta moje, že Ježíš z mrtvých vstal «.

A takto nžn ji uklidniv, vzdaluje se ve vítzo-

sláv zvolna až zmizí v hustém záivém oblaku. S hry

nebes jest slyšeti kry andlské prozpvovati "Gloria

in excelsis Deo«.

Marie Magdalena v jakémsi nekoneném opojení

zavolá uenníky Pán, svaté ženy a vbec všechny

pátele Ježíšovy, hlásajíc jim v radostném zápalu slavné

z mrtvých vstání Spasitelovo. K jásotu jejímu pipojí

se hlasy všech pítomných kesfan a zakonují celé

dílo vzletným a jásavým sborem.

Fr. A. Urbánek.
Nkolik slov syna k významnému zítejšímu trojnásobnému

jubileu otcovu.

Kolotavý bh asu dovršuje dnem zítejším adu
let, k jichž uplynutí zpt pohlížeje jubilant, jak málo

kdo íci mže, že vykonal v nich veliký kus poctivé,

zdatné práce. 401eté zítejší výroiny, památné svojí

rázovitostí pokud samostatné individuality osobní se

týkají, i nad ostatní pozoruhodnými jsou, pokud se

týkají vtšiny žití, vnovaného jubilantem v neumorné

píli literatue, umní, veejnému životu a pemnohým
vlasteneckým a dobroinným skutkm.

Fr. A. Urbánek narodil se dne 23. listopadu 1842

v Moravských Budjovicích, a prodlav studia v Brn
a ve Znojm vstoupil r. 1861 do závodu I. L. Kobra,

odkud po desíti letech vystoupil, aby otevel samostatný

vlastní závod knihkupecký a nakladatelský. Oženiv se

r. 1872 se slenou Rženou Petzoldovou, získal v choti

své vydatnou, obtavou podporu v petžkém posta-

vení zaátk obchodních, získal neúnavnou pomocnici,

stejné šlechetnosti srdce i ducha, jako neúmorné pra-

covitosti a píle.

V samé zaátky obchodu spadá neocenitelná pée
Fr. A. Urbánkova o rozkvt literatury paedagogické

a najm literatury vnované útlé mládeži, jejíž nesmír-

nou dležitost byste mladý nakladatel vystihl, šíe

s literaturou touto souasn pevný základ vlastenecké

probudilosti pro dorost, z nhož národu našemu vzešlo

bhem uplynulých let tolik muž slavných a zaslou-

žilých.

Pirozeno, že tam, kde našla eská paedagogika

takm nového života, nemohlo zstati i to co s kaž-

dou povahou eskou tak bezprostedn souvisí —
eská hudba v pozadí, a v krátké dob, pi nad-

bytku žijících rzných našich skladatel, stalo se mladé

nakladatelství prvou a jedinou kolébkou eské hudební

musy. Nelze najiti jména skladatele jen trochu zná-

mjšího, jehož díla by zde nebyla došla pozornosti a

nákladu -- a není vru málo tch, kteí teprv obta-

vostí Fr. A. Urbánka stali se tím, ím dnes jsou —
oslavovanými umlci a chloubou národa eského.
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Ovšem dnes nikdo nebude hledati zásluhy v tom,

vydávati díla Smetanova, Dvoákova, Bendlova atd., ale

v dobách tehdejších postrádala jména ta ješt zvunosti

a eská hudba, obmezena jsouc na nejužší kruh nkolika

>pepjatých« entusiast, živoila životem až bda neut-

šeným. A tyto pomry urovnati, býti vzpruhou nadjným
skladatelm, stalo se Fr. A. Urbánkovi životní potebou.

S nepehlednými obtížemi bojuje, neúnavn eské

hudebnin cestu upravoval a klestil a soustavn s bez-

píkladnou obtavostí zarážel píval nmeckého zboží,

povsti mnohdy více jak pochybné, nás zde zaplavujícího.

V tu dobu také doznal nezapomenutelný, ne-

smrtelný náš Smetana bolestného zklamání, byv ber-

línskými nakladatelstvími naprosto odmrštn. Rozruše-

ného a tém zoufajícího mistra, vracejícího se z ne-

hostinné ciziny, vítal srdenou potchou prvý Fr. A.

Urbánek a sám zaasto sklíen a pln nejtrudnjších

obav a starostí nad takm ladem ležící svou podni-

kavostí, nad ladem ležící spoustou nerozehraných edic,

podal prvý ruku pomocnou mistru Smetanovi. V pravd

Fr. A. Urbánek stal se žulovým kamenem základním

k napotom rapidn rostoucí sláv Smetanov, a nebýti

žádných jiných dl zesnulého velikého mistra, le jen

šest symfonických Smetanových básní, již

tmi byl by si postavil nakladatel Fr. A. Urbánek žádnou

sebe pozdjší dobou nezvratný, neochvjný pomník

nejvyšší zásluhy.

Snad najdou se, jako všudy, tací, kteí poukazujíce

na zisk, redukovati by snažili se, ovšem jen u tehdej-

ších pomr neznalých, nakladatelskou obtavost. Nic-

mén budiž všem takovým na vysvtlenou, že stál

Fr. A. Urbánek njaké ziskuchtivosti tehdáž stejn

dalek, jako pi vydání veškerých dl mistra Zdeka
Fibicha, v nichž uložen dnes znaný kapitál, stejn

dubiosn, jako svého asu v dílech Smetanových. Dnes

pohlíží jubilejní nakladatelství Fr. A. Urbánka na stat-

nou adu 2994 jím vydaných rzných skladeb, nej-

rznjších skladatel, v nichž zastoupena jsou jména

nejslavnjší, ped lety stejn skromná, jako skromné

bylo vydání poátené, dnes jména svtového zvuku

tak dokonalého, jak dokonalá, vzorná úprava jich dl,

mnohonásobného již vydání. V ústraní rodinném, za-

hrnut prací jako ped dlouhými tyiceti lety, pohlíží

dnes Fr. A. Urbánek na blahodárný výsledek neutuchlé

pilnosti a piinlivosti, která urovnala pdu každému

eskému talentu zpsobem takovým, že nebude mu
bohdá nikdy teba poznati trnitou cestu utrpení a

zklamání, jakou ubírati se bylo i velikánm našim nej-

vtším. A v blahém vdomí, že vykonal více než

kolikero jiných by bylo uinilo, dnes pohlížeti mže
Fr. A. Urbánek na adu let, která v trampotách život-

ních a nepoetných starostech vynesla mu i dosti li-

chotivých vyznamenání a zaasté první praemie všech

tém výstav nejen krajinských a zemských, ale i sv-

tových. A zasloužená spokojenost nad obrovskou rigo-

rosn provedenou prací zastíní leckteré zažité proti-

venství, leckterou trpkou a bolestnou chvíli, a uiní

mén nepíjemnou bolest nad neuznáním závistník.

V zítejší den, kdy oslaví Fr. A. Urbánek výroí

svých óOtiletých narozenin, své 40tileté innosti knih-

kupecké a 30tiletého nakladatelství, bude asi mnoho

tch, kteí v rzných stycích s jubilantem po adu
tchto let trvajíce, pistoupí k nmu s blahopáním

srdeným. A nebude tedy nikomu divno, že já, vlastní

syn, se nejdíve pipojuji. iním tak v list tomto, je-

hož zakladatelem jubilant se stal, a který nejvhodnjším

zdá se mi, aby pinesl tchto nkolik prostých slov

synovské lásky, jako malou splátku toho, co dluhuji

pelivé otcovské ruce a velému otcovskému srdci,

které vždy tak nesmírn bylo dbalým, vésti mne ob-
tav a laskav k dnešní dob. V skromnosti, jaká

vrozena drahému otci, obmezil jsem krátký tento

životopisný nártek na nejnutnjší, a doufám pevn,

že porozumí každý z tená synovské vdnosti, která

vrcholí tuto v pání, by ídké toto jubileum bylo po-

átkem jubileí dalších, v nichž jubilant stejn šasten

a spokojen mohl by zírati na práci svého syna, který

v intencích drahého otce uitele, chce jemu vdn
spláceti dluh nekonené povinnosti.

V Praze, dne 22. listopadu 1902.

Mojmír Urbánek.

Národní divadlo.

Ku tyicetiletému jubileu.

V dob kdy sesterská Morava s radostným a úspš-

ným chvatem spje k vybudování samostatného dstoj-

ného divadla, slaví náš zlatý dm výroí ty deseti-

letí samostatnosti své, tyicet let slávy a pokroku eské

zpvohry. Jubileum to tím význanjším se stává, když

uvažujíce o trudných, nejistých poátcích, pohlížíme

na obrovský výsledek tém bájené vytrvalosti a

píle. Neteba dnes, kdy veškeren tisk náš obšírn

vyerpal látku, k výroí tomu se vztahující, rekapitu-

lovati vci známé, nicmén nutno v intencích tohoto

jediného eského hudebního listu, znovu toho pipo-

menouti, který stal se zakladatelem svérázné zpvohry

eské — vzpomenouti nesmrtelného mistra Bedicha

Smetany a všech tch, kteí umním svým stali se

nezvratnými základy pro rozkvt a rozmach divadla

našeho. A dnes po ad dlouhých, dlouhých let stejn

zvun znjí jména Lev, z Ehrenberg, Rozkošný,
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Bendi, Dvoák atd., z nichž opt jméno F. A. Šubert

zní plnou sytostí obdivu a uznání nad adou neoce-

nitelných zásluh, jichž získal sob geniální muž o operu

a umleckou existenci naši eskou. Smru neúprosné

logiky a zdravého umleckého svého principu zstal

vren i tehda, kdy rzné proudy nejen politické, ale

hlavn umlecké, úad divadelního editele inily více

než obtížným a 17 rok blahodárného Šubertova pso-

bení znamenají 17 rok skvlého rozkvtu divadelního,

který vítzného vrchole dostoupil v r. 1892 pohostin-

ným vystoupením našeho operního ensembl ve Vídni.

Od doby té hostilo Národní divadlo mnoho tch,

kteí sledujíce s úastenstvím nelíeným vzorn vy-

pravenou eskou zpvohru, a jsouce kompetentními

faktory nejelnjších cizích divadel, stali se asem vy-

datnými prkopníky na cest její cizinou

!

A nutno-li nám podotknouti, že pes veškeré zá-

sluhy své stále skromný F. A. Šubert zase skromn do

pozadí ustoupil, když neblahým vlivem okolností proud

t. zv. moderní reakce houževnat se uplatoval a vše

ostatní jako pežilé a nedostatené do pozadí zatlao-

val — zase jen o další veliké zásluze zmíniti se mu-

síme, kterou neúnavný Šubert získal si o historii našeho

divadla vydáním svých vzpomínek. Patrno, že za okol-

ností tchto nerozluným zstane jméno Šubertovo

s annály Národního divadla, a upímn vyznívati bude

v den výroí tak významného pání všech skutených

pátel umní, aby zlatý dm náš veden byl i na dále

v intencích takových, které adou tyiceti let dovedly

ho k stupni dnes tak eminentn proslulému. Dnes, ve

výroní den, budiž znova heslem pro celou dobu píští

upímný kult eské zpvohry, která na stupni dokona-

losti, na jaký tyi desítiletí ji dovedla, jasným hla-

holeni obdivu naplnila celý vzdlaný svt. A budiž

poátek nového desítiletí poátkem nové slávy, kterou

lze získati nám tam, kam ochotn se nám cesta oteví-

rala — do Francie a Ruska, a kterou abychom ko-

nen nastoupili, nech energickou stane se péí a

úlohou všech povolaných faktor.

eské divadlo v Brn.
Po dlouhé pestávce provedeny byly zase letos Offen-

bachovy *Hoffmannovy povídky*. Zvolil je pan Pivoka
ke své benefici — proto ekali jsme hojnjší návštvu, než

se okázala; jednak vzhledem k dílu samému, jinak i proto,

že p. Pivoka je výborným ve svých tech úlohách, zejména

ve 3. jednání v úloze doktora Mirakla.

Od posledního provedení »Hoffmannových povídek*

u nás slyšeli jsme je i na jiných jevištích a vždy vzpomí-

nali jsme výborného provedení p. Pivokou.
Pedstavení bylo pkné a nelišilo se valn od prvého

provedení ped 10 lety, kdy byl tu tenorem K. Burian, bary-

tonem Šír, sopranistkami sl. Vollnerová a Ž. Sittová, altistkou

sl. Fistrová — vesms známá jména. Bassovou úlohu zpíval

již tenkráte p. Pivoka; Niklesa mla zpívati zase paní

Pivoková, k emuž však pro její onemocnní nedošlo;

zatímnou náhradou byla pí. Zóllnerová. Šíra v úloze Spa-

lanzaniho ovšem p. Kareš nenahradil, za to provedl p. Ko-

marov Crespla daleko lépe než kdysi p. Vašíek.

1 v úloze Antonie vynikla pí. Skálová nad svou ped-
chdkyni a sice valnou mrou. Sl. Eisenhutová mla sice

v úloze Oiulietty dosti šastný veer, ale dokonalost nkdej-

šího výkonu sl. Vollnerové je jí na ten as nedostupná.

Olympia pidlena byla sl. Horníkové, která po stránce

herecké velmi pkn ji provedla a zpvní stránku peliv
nacviila — a v obor její nespadá. Hoffmanna zpíval pan

Doubravský s úspchem velmi pkným. Orkestr zhostil se

své vdné úlohy pimeným zpsobem, sbor však na chou-

lostivjších místech neuspokojil
;
zejména zavinil neúspch

barcaroly píliš hrubozrnným doprovodem.

Úmysln srovnávali jsme poslední provedení »Hoff-

mannových povídek« s nkdejším provedením v první se-

zon za vlastní režie družstva a shledali jsme, že nejsme na

tom he, než kdysi, kdy vnováno bylo vše, aby sezona

byla co nejlepší.

Vytýkati mžeme toliko, že by byla »Hoffmannovým

povídkám* svdila ješt jednaného dv dkladné zkoušky;

zdlouhavé tempo v prologu a epilogu, jakož i rzné nesrov-

nalosti byly toho dkazem. Ponvadž se zjev ten pi pre-

miée již opakoval, mohlo by si obecenstvo zvyknouti, ne-

choditi vbec na premiéry, které jsou již dosti slab navšt-

vovány. Pan kapelník ml by pece poznati, kdy je dílo

zralé k provedení.

Zajímavý veer mli jsme dne 15. t. m., kdy v Blod-

kov »Studni« vystoupili dva debutanti, sl. M. Vytopilová,
absolventka pražské konservatoe, v úloze Lidunky a pan

Zd. Lev, intelligentní pvec zdejší, známý co nejchvalnji

z nkolika koncert, v úloze Vojtcha.

Sl. Vytopilová upozornila na sebe již v minulé sezon,

kdy úinkovala pi veeru Vít. Nováka ve Vesn poádaném.
I nyní bylo pozorován" velmi dobrou školu, jevící se jak po
stránce zpvu, i výslovnosti

;
živý temperament slenin

podporoval úspch jejího vystoupení co nejlépe. Svží hlas

její nemá sice dnes pro vtší místnost dostatené síly,

ta se však snad jako výsledek dalších studií, jimiž se slena

obírá, dostaví. Rovnž pkného úspchu docílil p. Zd. Lev.

Bylo pozorovati, jak každou hudební frázi má promyšlenou,

jak peliv dbá dokonalé výslovnosti i jak pesn nuancuje.

Bylo velmi zajímavo sledovati oba výkony i v jich podrob-

nostech, které obyejn pi prvních výstupech mizí v ná-

sledcích trémy, kterou však žádný z debutant stižen nebyl.

Pi pedstavení tomto zasloužil si pochvaly i orchestr,

nikoli však sbor. Nemírné vynikání altu není tu nahrdilé,

je to již déle trvající zlo a nevíme, podaí-li se je odstraniti.

—vs—

Koncerty.

LXI. Populární koncert Umlecké besedy.

Jest to zvláštní hrou náhody, že koncerty t. zv. »po-

pulární* jsou u našeho obecenstva nejnepopulárnjšími.

Možno íci, že jsou z našich domácích koncert nejmén
navštvovány. Naše obecenstvo zdá se jim vskutku jaksi

úzkostliv vyhýbati, aniž by však mlo njakých dvod
2
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proto. Neb mže-li plniti domy komorního spolku a býti

tam schopno ocenní komorní, inti nní hudby, nevíme pro
by mlo se uzavírati proti znamenit a umlecky vedeným

a k tomu ješt velmi levným koncertm populárním. — Hostem

nedlního koncertu populárního byl pan Florian Zajíc, dávno

již u nás známý a oblíbený virtuos houslový. Jest doposud ješt

týmž umlcem, jakým jsme jej shledali na poslední jeho ná-

vštv v Praze (bylo to tuším roku 1898 na výstavních kon-

certech ízených p. prof. Trnekem), který pekvapí velikým,

zvuným tónem, vytíbenou technikou a hudebností ped-
nesu. Nejvýše možno klásti jeho umní v pednesu Bachova

Adagia a Fugy C-dur, hlavn pro neobyejn vyrovnaný

tón, plné, jadrné znní a istotu intonaní. Dv komorní

houslová ísla — sonáta Beethovenova z D-dur a Mozartovo

Adagio a rondo, — z nichž v prvém úastnil se s ním kla-

vírní virtuos p. Ant. Foerster, byla rovnž velmi slohov a

delikátn provedena. Pan Foerster, jenž se dal slyšeti také

samostatn, vyniká podobn co houslový jeho druh, vtším

tónem, místy však až píliš hluným. Zpvnosti a jemnosti

Chopinových piéc jím pednesených proto nebylo s dostatek

zadostuinno. Vokální ást koncertu obstarána sl. markýzou

Strozziovou. Slena má menší hlas dosti velké ohebnosti,

znjící hlavn v stední poloze hlasové milou mkkostí a

velostí; však deklamace zpívaného slova mla by býti více

dbána mladistvou, nadjnou pvkyní. Zpvní ísla a po-

slední sólo p. Zajícovo doprovázel se vzácnou precisností a

diskrétností p. prof. H. Trneek. Bbg.

Feuilleton.

ím vtší výše, tím hlubší pád.

Ješt jeden žert, a zase podle pravdy.

Nezvratná pravda, obsažená v poekadle, které do-

volil jsem si jako titul nadepsati, jest zajisté každému
známa. Je konen na nejprostším, každému dcku
známém a pochopitelném zákon fysikálním založena.

Je ale více pravd na svt, na které velmi rádi

zapomínáme, a teprv náhlý úinek té které pravdy,

pipamatuje nám existenci její. Zapomínáme »jako

na smrt«, íkává se dobe. A zase již v tomto rení
dosvdujeme dv pravdy, že 1. uloženo jest všem
lidem zemíti a že 2. i na tu nejvtší, nejastji nám
pipomínanou pravdu, nejradji a nejastji zapomí-

náme.
Tedy pravdou jest, co nadepsáno zde stojí.

Ale když již tak v tch pravdách vzím, zase

dere se mi jedna pravda, z uvedeného vyplývající, do
péra. ím hlubší pád, tím vtší ránu dá a vtší po-

zornost u »laskavých bližních« vzbudí, tím více bolí

a déle se pamatuje, a tím také více potšení psobí
P. T. publiku. Upadne-li nkdo, smjí se všichni, jen

ten ne, kterého nehoda stihla.

Laskavý tená poznal zajisté již, s jakým gustem
zakousnul jsem se do toho padání. V pedešlém lánku
psal jsem pouze dopis pádu (i lépe snad brknutí)

a dnes již pedesílám celý filosoficko- ponkud i v-
decko-kritický rozbor pádu a jeho úink.

Když jsem tedy obohatil mysl a ducha trplivého

tenáe hlubokomyslnými poznatky, výsledky to uva-

žování svého o pravdách, ili upímnji když »praepa-

roval* jsem jej k pijetí a ztrávení veliké události,

kterou mám za lubem a s kterou hodlám jej s po-

mocí boží a laskavostí p. redaktora pepadnouti, pi-

kroím k vci samé.

Jií Vocásek byl výborný hudebník, umlec ener-

gie plný a nadšený. Ukoniv studia hudební stal se

editelem kru ve venkovském mst. S láskou k vci
a pílí nevšední podjal se úadu svého a zavádl re-

formu chrámové hudby s energií, až na ukvapenost

hraniící. Zlí jazykové íkali o nm, že jest zbrklý,

potrhlý mužíek (ímž naráželi na drobnou postavu

jeho) a pod., jak již tak obecenstvo naše umí za dobré

snahy se odmovati.

Rozhoení na jedné, roztrpenost na druhé stran
— a Vocásek stal se »muedníkem pravdy a krásna«,

vzdal se místa a nastoupil v sousedním, vtším mst.
Odešel jako poražená, zneuznaná vláda, ili jak ve ve-

ejném život rádi íkáme »padl«.

Tento ale pád nechci já popisovati. Byl to sice

také pád, ale pád morální, a co jest hlavní vcí, pád

dobrovolný. A pi takovém bývá hluku málo, a smíchu

ješt mén. Mám na mysli opravdový pád, ve vlastním,

fysikálním eknme, významu slova.

V sousedním mst oceovali znamenité vlast-

nosti Vocáskovy zcela jinak, než v prvním jeho pso-
bišti. Interessované kruhy poznaly opravdové vzdlání

jeho všeobecné i odborné a také dle toho jej posuzo-

valy. On však opravdu byl a jest mužem pokroku,

i sama sebe stále vzdlávajícím.

Zde tedy konen nalezl vdné pole. V chrámu
brzy znáti bylo pilnou jeho vdí ruku a i do života

veejného pronikaly stopy umleckých snah jeho.

K jeho podntu sestaven z místních sil slušný orchestr,

též v pveckých spolcích dámském i mužském zavládl

nový ruch. Myšlénkou, samou se podávající bylo

slouení všech tchto tí tles ku provedení nkterého
vtšího, cenného díla hudebního.

A skuten za nedlouho ohlašovaly plakáty na

rozích a noviny krajinské v hostincích i poestných
domácnostech, že pvecké a hudební spolky místní

spojené v koncertní tleso, tolik a tolik hlav, a sice

pvky, pvc a instrumentalist ítající, provedou dne

toho a toho oratorium »Stabat Mater « od Dra Ant.

Dvoáka.
To byla skutená událost pro celé msto a okolí,

a dlouho ped tím již o niem jiném než o oratoriu

se nemluvilo. Bylo ale také svdomit studováno, a

denn vídati bylo drobnou postaviku neúmorného
dirigenta u pultu. Co postav jeho Tvrcem ubráno,

nahrazeno cestou umlou. Ve zkouškách stával totiž

dirigent na vysoké, dubové židli, a tak opravdu do-

minoval celému etnému sboru. Vkusné podium para-

dovati mlo až pi produkci. A i toto podium bylo

obecenstvu, zvlášt »širšímu«, pedmtem hovor a

oekávání, mlof vypjeno býti ze zámku.
Posléz skoneny svdomité pípravy a nadešel

den produkce. V generální zkoušce ale ukázal se

ješt jeden nedostatek ; podium bylo píliš nízké pro

postavu malého dirigenta. Tu ale hned vdl rady

majitel místnosti a nabídnul se, že obstará s perso-

nálem svým vysoké podium devné a vkusn kober-

cem je pokryje. A také slovu dostál.
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Sál tonul již v zái svtel a peplnn byl do po-

sledního místa obecenstvem, když seadil se celý úin-
kující sbor a na vyvýšené podium v bezvadném er-

ném šat a taktovkou v ruce vystoupil hrdina dne, Jií

Vocásek.

Ruka jeho se pohnula a již nesly se sálem a-
rovné zvuky hudby Dvoákovy. V sále nikdo ani ne-

dýchal, vše napjat sledovalo zdailé výkony.

Postava dirigentova jako by rostla a v místech

pohnutjších pln ovládána byla živým temperamentem
jeho

;
bujné kadee jeho vlály, tváe se rumnily a on

celý pohížen byl ve skladbu, zapomínaje na vše,

vyjma sbor jím ovládaný a skladbu provozovanou.

Te rozbouila se v celé síle grandiosní skladba

slavného mistra a dirigent mocnými rozmachy rukou

vlévá více ješt ohn úinkujícím, ba celé tlo jeho

se pímo zmítá. V tom — prask, rána, výkik, hudba
a zpv ustává a mní se zprvu v boulivý smích, pak

v hluk.

Z kupecké bedny sdlané podium neodolalo sil-

ným nárazm tla, resp. nohou dirigentových, bedna

praskla, Vocásek se propadl a vidti lze jen z bedny
ven zoufale se tepetající ruce a rozcuchané ku-

ery jeho.

Jak tžko se mu lezlo ven, každý uví. Aspo
kdyby stalo se to na jevišti a milosrdná opona skryti

mohla vzestup » propadlého genia «. Zd. A. Schiitz.

Zprávy spolkové.

Akademie „Spolku eských akademik -žid",
vlastn uvítací veírek to studentský, poádaný v elegantním
sále hotelu » Central*, byla vedena tentokráte v intencích

velmi seriosních. K oživení programu pizván byl p. Otto
Šilhavý a nové komorní sdružení pražské »Hollandské trio*,

skládající se z pp. Samentiniho, Couturiera a Deggelera,
vesms žák to p. prof. Ševíka na pražské konservatoi.
Hlavním bodem veírku bylo pednesení Dvoákova smyco-
vého tercetta temi mladými nadanými umlci. Tmito
silami sám o sob by byl úspch veera již zajištn: však
snaživé poadatelstvo na tom nepestalo. Mladý tenorista

p. Otto Pacovský, dostatek již známý nám z koncertní sín
svým sympathickým a zvlášt ve výšce bohatým hlasem,
a píjemným mezzosopránem nadaná pvkyn sí. B. Karpe-
lesova doplovali program taktéž s úspchem nemalým.
Pan Jan Janota s p. JUC. Vladimírem Podlipným byli rovnž
pln na svých místech. b.

t)vr Králové n. L>. Minulého msíce dovršil zdejší

hud. spolek »Dvoák« desítiletí svého trvání. Krátký pehled
innosti jeho nejlépe dosvdí, že estn vyplnil místo své
mezi ostatními vlasteneckými spolky místními. Spolek ítá
nyní 60 len pispívajících a 37 len inných, z nichž 20
již od založení psobí. Za dobu tu podízeni byli tem pp.
sbormistrm. První byl p. Fr. Zitta, nyní prof. c. k. gymnasia
místního, druhý p. Jos. Kozák, official u c. k. okr. hejtman-
ství a tetí p. Jos. Kafka, editel kru, absolvent pražské
konservatoe, kterýž o rozkvt hudby, zvlášt slovanské, hor-
liv a neúnavn již 7 rok se stará. Krátkou dobu ped pí-
chodem p. Kafky ídil spolek p. Jar. Janke, mstský dchodní.
Za celou dobu svého trvání uspoádal spolek 26 samostat-
ných koncert, pi nichž provedeny po vtšin skladby slo-

vanské, zvlášt eské, z literatury cizí skladby jen skuten
cenné. Za spoluúinkování pvecké jednoty »Záboj« uspo-
ádán koncert na pam zesnulého mistra K. Bendla v r. 1898
a oslaveny narozeniny mistra Dra Ant. Dvoáka v r. 1901.

Y roce letošním produkoval se spolek v »Národ. Dom*
Cech Trutnovských. Na oslavu své lOtileté innosti uspo-
ádal minulého msíce jubilejní koncert v poadí 27. Na pro-

gramu nalézala se násl. ísla : Dvoák: »Slavnostní pochod*.
Smetana: Ouvertury »Hubika< a > Tajemství*. ajkovský:
Valík z op. »Eugen Ongin*, vesms to skladby, které
málo kdy se vyskytují na poadu venkovských orchestr.
Provedení veškerých skladeb bylp velmi dobré. Hlavn líbila

se ouvertura k op. »Tajemství*. Ze hudební spolek »Dvoák*
mže se zdarem podobné skladby provozovati, lze piísti
hlavn lenm, kteí skuten z pravé lásky k hudb veške-
rých zkoušek i produkcí v plném potu se úastní, a diri-

gentu p. Jos. Kafkovi, kterýž má též zásluhu o zdar a uspo-
ádání celého tohoto koncertu. Ku spoluúinkování v jubil,

koncert pozváni hosté : slena M. Stocká, koncertní pvkyn
a p. Vojta Kuchyka, kontrabasista. SI. M. Stocká v obou
effektních áriích z Meyerberova »Proroka« uplatnila svj vý-

ten vyškolený hlas. Zvlášt obdivovali jsme správnou de-
klamaci. V národních písních, jichž slena zapla celou adu,
ukázala jemným a cituplným pednesem, že možno ji aditi
k dobrým koncertním pvkyním. — Druhý host pan Ku-
chyka zajímal svou hrou na ohromném nástroji. Zvlášt-

ností programu bylo duetto pro housle a kontrabas s pr-
vodem klavíru od V. Kuchyky, kdež se k virtuosu skla-

dateli pipojil dirigent p. Jos. Kafka.

Jfemanv Mstec. Zpváky spolek »Vlastislav«

v Hem. Mstci slavil v nedli dne 16. listopadu 401eté
jubileum svého trvání. V roce 1862, kdy za heslem: »Zpvem
k srdci, srdcem k vlasti* zakládány byly po vlastech eských
spolky pvecké, aby písní eský národ z dímoty k životu

budily, vstoupil do ad eských pvc též hemanomstecký
»Vlastislav« a zaujímal vždy estné místo mezi zpváckými
spolky. ^Vlastislav* oslavil 401eté své trvání, moment to zajisté

významný v život spolku, znaící kus historie národa i msta,
jubilejním koncertem, poádaným za spoluúinkování kon-
certní pvkyn sl. Marie Soukovy a sL Elsy Breitenfeldovy,
místních dam, p. Rud. Šálka a j. Poad koncertu : Havlasa

:

Heslo, muž. sb. (»Vlastislav«). Vieuxtemps: Houslový kon-
cert op. 31. (p. Šálek). AI. Strébl: Kopivy, a Havlasa:
Chlapci, chlapci, smíš. sb. (* Vlastislav*). ajkovský: Smíení
(sl. Breitenfeldova). Vieuxtemps: Ballada a polonéza pro
housle a piano (Rud. Šálek a Q. Havlasa). Bendi: Duetto
(sl. Souková a Breitenfeldová). Havlasa: Cikáni, smíš. sb.

s prv. piana (>Vlastislav«, sola sl. Breitenfeldova a Sou-
ková a p. Plavec ml.). Vašák: Píse slovanského plavce
(Vlastislav*).

Chrudim. Hudební odbor »Sokola« sestavil se zde
práv z kruh ochotnických pod vedením snaživého bratra

Lad. Prokopa. Jméno dirigentovo, jakož i ostatní lenové
odboru, vesms dobí hudebníci, opravují k nejlepším
nadjím, a tšíme se, že získá takto Chrudim orchestru,
který bude s to pednésti i nejtžší skladby vynikajících
mistr. Hudební odbor vystoupí poprvé v letošní Mikulášské
zábav, za kterýmž úelem piln již nyní zkoušky se djí.

Jiudební pehled "Prahy a venkova.

Domažlice. Pvecko-hudební spolek »erchovan« po-
ádal dne 8. listopadu koncert, jež vyznamenával se vzorným
provedením veškerých ísel poadu. Znamenit sezpívaný
pvecký sbor »erchovana« pednesl Rubliv sbor »Tys
touha má«, Tomáškv »Na vlast*, Foersterv »Orá*, Ma-
láta »Louka široká* a Bendlovy »Zlatá hodinka« a »Zpv
vil nad vodami*. Sopránové solo v posledním sboru zpí-

vala osvdená pvkyn pí. A. Halíková, jejíž výborn
vyškolený hlas a srdený pednes strhl obecenstvo k bou-
livé pochvale. Foerstrv sbor »Orá*, jehož mohutné vznty
hudebn-poetické textov vysvtlil prof. Ed. Štolovský, na
žádost obecenstva musil byti opakován. Obma dirigentm
pp. ed. V. Fléglovi i Fr. Procházkovi, kteí upímn se

piiují o povznesení hudebního života našeho msta, ná-
leží z nejvtší ásti zásluha o krásné provedení všech sbor.
Pan uitel J. Jindich doplnil a zpestil poad veera sólo-

vými ísly klavírními a pednesl se znamenitým pochopením
a vysplou technikou Dvoákv *Rej skítk« a Fibichovu
»Upomínku». Klavírní prvod obstaral delikátn pan Ninger.

Jora Kutná. Koncert »Ceského pveckého kvartetta*

dne 22. listopadu. Poad: Saint-Sans: »Zímní serenáda*
(eské pv. kvartetto). Fibich: Zpv Jarome z op. »Pád
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Arkuna* (p. Mikoláš). Rozkošný: »Ó, jak jsi krásná !* (eské
pv. kvarletto). Smetana : Dvojzpv Lukáše a Tomše z op.

»Hubika« (pp.„ Mikoláš a Novák). Strebl : »Víla« a »Ne, ty

tr> nepovíš ?« (eské pv. kvartetto). II. Donefoe : » Bolero*
(efké pv. kvarteto). Friml: »Písn Závišoyy* (p. Novák).
Pospíšil: »Bludika« aVašák: »Posvícení« (eské pv. kvar-

tetto). Rutte: »Ženní« a. »Ubohý hospodá* (p. Svojsík).

Palla: "Národní písn* (eské pv. kvartetto).

Jarom. Cecilská zábava Pv. a hud. jednoty »Jaromír«
dne 22. listopadu. Dirig. p. Fr. Kovanda. Poad : Bellini

:

Pedehra k opee »Norma« (hudební odbor). Paukner:
»Otina* a Vymetal: »Nechok nám* (dámské sbory s prv.)
Dvoák: »S!ovanských tanc* ís. 8., ada II. Trio (pp. Bu-
báek, Pekelský a Schmidt). Malát: Národní písn (muž.
sbor). Delibes: Intermezzo z baletu »NaiIa* (hudební odbor).
Paukner: »Stáza arodjnice* (smíš. sb.). Fibich: »Scény
z eských oper*. Trio (pp. Bubáek, Pekelský a Schmidt).
Millócker: Sms z operetty »Žebravý student* (hudební
odbor).

Josefov. Cecilská zábava Pvecké jednoty »Ples« dne
23. listopadu v sále hotelu »U slunce* za spoluúinkování
pvecké jednoty »Hanka a Zora* a hudby c. a k. pš. pluku
. 36 za ízení kapelníka p. Maye Hejdy. Dirig. E. Vedral.
Poad: Liszt: Introdukce a pochod kižák z 1. oratoria

»Svatá Alžbta* (Orchestr). Smetana: »eská píse*, Smí-
šený sbor o 4 oddl, s prv. orchestru. D' Albert: Intro-

dukce k opee »Improvisator«. Malát: »Zpvy lidu eského*.
Smíšený sbor s prvodem orchestru. Dvoák: »Josef Kajetán
Tyl*. Dramatická ouvertura pro velký orchestr. Bendi:
»Skoná«. Smíšený sbor s prv. orchestru.

Kladno. I. Umlecký Veer dne 15. listopadu. Z po-
adu: Smetana: Klavírní trio G-moll, II. vta (pp. Leitner,

Zika, Procházka). Bezru: Maryka Magdonová, melodram
(pí. B. Jeábková). Fibich: Arie Margity z op. »Pád Arkuna«
(sl. B. Durasova). Dvoák: K'avírní trio B-dur, I. vta (pp.
Leitner, Zika, Procházka). Fibich: Tragoedie (sl. B. Dura-
sova). Schumann: Carnaval (p. Leitner). Malát: »Jak mámT rád!* (sl. B. Durasova).

I^lafcvy. Cecilská zábava zpv. spol. »Šumavan« dne
22. listop., dirig. p. J. Janák. Poad: Janák: Slavnostní po-
chod (orchestr). Kovaovi: Pedehra k Výletu pana Brouka
(orchestr). Malát: Zpvy lidu eského (mužský sbor s prv.).
Verdi-Popp: Koncertní valík z opery »Violetta«, solo pro
flétnu (p. V. Kure). Chvála: Písniky a) Milování, b) Hu-
biky (ženský sbor). Moszkowski: »Melodie* a Kovaovi:
»Valík* (orchestr). Bendi: »Z eského lidu*, 8 sousedských
pro smíšený sbor a sola s prvodem. (U klavíru sl. M. Tali-

chová.)

Mechanice. Cecilská zábava »Hlaholu« dne 23. list.

za úinkování pp. J. Buchara, Kabeláka a Knobla. Z poadu

:

Pivoda : »Národní písn* díl I. (smíš. sb.). Mendelsohn:
Menuetto z 3. smycového kvarteta op. 44. ajkovský: Elegie
pro smycové kvarteto op. 11. Pivoda: »Národní písn* díl

II. (smíš. sb.).

Nymburk. Koncert ^Besedy a Hlaholu* dne 30. listop.

Dirig. p. Fr. K. Berger. Poad : Bendi : Smíšený sbor ze
»Štdrého dne«. Wieniawski : Fantasie na motivy z opery
»Faust« (p. Zuna). Dvoák: Z »Morayských dvojzpv« . 1.

a 2. Svendsen : Romance a Ševík : eský tanec (p. Zuna).
Kovaovi: Voraky z opery »Psohlavci«. Bendi: Tatranská
fijaloka (muž. sb.). Ernst: Uherské melodie (p. Zuna).
Bendi : Scéna z národní pohádky »Švanda dudák« pro smí-
šený sbor se soli.

"Písek. Koncert Pvecko-hudeb. spolku »Gregory* dne
9. list. Dirig. p. Boh. Jeremiáš. Poad: Bendi: Svoji k svému,
muž. sb. Malát: Msíná noc a Matouš: Pleje dva konop,
písn unisono. Smetana: Fantasie z národních písní, pro
klavír. Smetana: Scéna z opery »Braniboi v echách*. Stre-

lezki : Španlské tance . 1. a 5., smycový orchestr a klavír.

Malát: Staral se chudej s chudou, smíš, sb. Hrazdíra: O ho-
dech pi muzice, muž. sb.

^?ícle. »Lumírská« Beseda dne 25. íjna. Dirig. Jaromír
Herle a Anatol M. Archangelský. Poad: Míšek: Pochod.
Velešák: Sms z eských národních písní (hudební sbor p.

Fr. Šidáka). Palla: eské tance, ada I., muž. sb. Dargo-
myžskij : K vostoku, trio pro soprán, tenor a bas s prvodem
klavíru (pí. Sofie M. Kozákova, p. A. Archangelskij a p. A.
Stejskal). Dvoák : Zajatá a Prsten, z Moravských dvojzpvu
(dámský odbor »Lumíra«). Písn pro bas (p. Alois Stejskal),

a) Dolinuška a b) Aj vo polje lipenka, ruské národní písn
(smíš. sb.). Pednesy sólového kvartetta »Ozvna«. Vendler:
Kytice písní troubských, smíšený sb. s prv. Klav. prvod
Dr. Stretti a Herle.

Jednota eskoslovanských editel kr, ka-

pelník, varhaník a majitel hudebních škol.

(Za redakci této rubriky odpovídá B. Kašpar.)

Náš zákon. (Pokraování.)

Požadavek náš, aby ve farnostech od 3.000 farník po-
ínaje ustanoven musil být zvláštní iditel kru a od 18.000

farník k nmu i varhaník, musí zajisté pijat býti od kruh
interessovaných s všemožnou ochotou, jsou-li dosavadní pro-

jevy a snahy jejich opravdovými a upímnými. Tím má se

prospti nejen stavu našemu, ale i církvi i škole.

Dobe bude, ohlédneme-li se ponkud do minulosti.

V prvých dobách, kdy populace byla celkem nepatrná,

byl i poet chrám pomrn nepatrným a školství nebylo
vbec žádného. Umní a vdy pstny byly výhradn du-
chovenstvem, najm klášterním. Tak bylo tomu i s hudbou
a zpvem chrámovým, i s výchovou literní. Známo je, že

nebyl vzácností i šlechtic, který ani podepsati se nedovedl.

Krajiny však se znenáhla více zalidovaly a také vzd-
lanost všeobecná se šíila. Stavny nové chrámy, pi nichž,

ponvadž nebyly tak dotovány, nebylo lze dostatené množ-
ství knžstva ustanovován' a tu mnohé funkce, zase jen zne-

náhla, od pípadu k pípadu, pecházely do rukou svtských.
Tak dlo se hlavn pi chrámech mimoklášterných. I v této

dob nebylo jiných škol než klášterních (z nichž pak vyvi-

nuly se naše školy stední) a pozdji Karlem IV. založená
universita pražská, jediné vysoké uení v celé stední Evrop.
Poátkm vd a umní vyuováno mimo tyto školy, jen

soukromn, a vyuování tohoto dostávalo se pouze tm,
kteí sami po nm toužili a je vyhledávali.

V pozdjším stedovku, zásluhou hlavn vysokého uení
pražského i mnohých škol klášterních vzdlanost v zemích
našich utšen se rozmáhala a všeobecn pociována poteba,
aby zvlášt ve mstech, které v posledních tech stoletích

(XIII.—XIV.) zakládána, aneb z osad posavadních povstá-

vala, aby i tu zizovány byly školy na zpsob škol klášter-

nišh. Rektorem (správcem) takových mstských škol býval

pravideln muž akademicky vzdlaný, s hodností bakaláe
vysokého uení (jak asto dr. Winter a prof. Lacina ve spi-

sech svých uvádjí) a jemu k ruce, jako uitel zpvu a

hudby za pimenou náhradu dáván regenschori místního
chrámu, kterýžto úad zatím skoro šmahem (kláštery vyjí-

maje) v ruce svtské pešel.

Tak setrvaly pomry, s krátkou pestávkou bouí hu-

sitských až do války ticetileté, která byla velikou pohromou
pro celou Evropu zvlášt stední. A ponvadž »inter arma
silent musae,* mli lidé v trudných dobách tch jedinou sta-

rost, jak nuzné živobytí, ba holý život uhájiti. Chrámy a klá-

štery zstávaly bez knží, školy zánik ly. Když pak Evropa
poala zotavovati se z bouí válených, byly krajiny naše
vylidnny a ožebraeny, msta a osady pusty. Jmní chrám
a klášter, i fondy veejné úelm vzdlávacím a umleckým
díve sloužící na mnoze pohltila dlouholetá vojna.

Když pomýšleno na obnovu škol, jednotliv ovšem,
nebylo tu ani prostedk, ani sil uitelských. Aby lid na-

prosto bez jakéhokoli vzdlání nezstával, zizovány, hlavn
zásluhou a piinním duchovenstva tak zvané školy farní,

na nichž vyuovalo knžstvo, a ponvadž byl knží nedo-

statek veliký, vyuoval knz náboženství, latin a regens-

chori, ili jak nyní se íkalo cantor (zpvák) mimo zpvu a

hudb, i poátkm vd literních, tení, psaní a potm. To
byl základ našeho školství obecného, které zstalo ve správ
církve až do našich dob, do r. 1869.
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Hlavním zamstnáním kantorovým bylo (jak již z jména
samého plyne) pstní hudby a provozování téže, zejména
v chrámu. Kantora ustanovoval úad církevní, jako svého
zízence pedevším k služb chrámové, a také na zpsobi-
lost jeho hudební hlavní kladena váha, ta jedin rozhodo-
vala. Jinak stailo, uml-li íst, psát a poítat. Byl to tedy
hudebník z povolání, jehož vedlejším zamstnáním bylo vy-

uování. Tak bylo tomu až do let šedesátých práv uplynu-
lého století. K. V. Rais v "Zapadlých vlastencích-' vrn to

líí a sám vím z vypravování nedávno zemelého starého
pensisty uitele, že »vyuování bylo to poslední, teprve
když s hudbou (chodívali i po hospodách, svatbách, po-
svíceních, zabijakách, ktinách a pod. hráli jako kapelníci

venkovských kapel) nebylo co dlat, teprv tehdy se uilo.«

V dobách Marie Terezie a Josefa II. škol venkovských
pibývalo a vláda centralisaní víc a víc zasahovala do sta-

rých zízení u nás. Posléz zkonfiskovány vládou i mnohé
fondy, nadace a majetky církevní a tím namnoze postiženi

1 kantoi. Bylof vládním výnosem, náboženský fond zizu-
jícím, výslovn zakázáno, z jmní tohoto fondu na plat var-

haníka pispívati. V náhradu za ušlé požitky, které tak již

byly nepatrný následkem rozmnožení škol, a tím zmenšení
okruhu psobnosti jejich, vyhledávaly kantoi rzné vedlejší

výdlky. Zizovali kapely, stávali se písai obecními, ba
mnohdy i policajty, posly, zvoníky atd., z dob dívjších
patily k tomu i koledy a pod. Tím ale klesala vážnost
kantorova , a on stával se znenáhla všeobecn závislým,
sluhou všech, a název »kantor« obdržel zvuk píhany, poní-
žení. 1 upouštli kantoi sami, a pak i ti, kteí vážili si jich

pro opravdové ctnosti a zásluhy jejich, od potupného ná-
zviska »kantor« a titulovali jej píšt jen uitelem.

(Pokraování.)
* •

*

Schze výboru ve tvrtek 27. listopadu 1902 ve
2 hod. odpol. v.Pardubicích, v Mšanské besed. Poad:
1. Zahájení. 2. tení zápisu minulé schze. Zpráva jednatele.

3. Zpráva pokladníka. Revise út. 4. Návrh pípis k zemské
školní rad, c. k. státní zkušební komissi a c. k. místodržitel-

ství (1. a 3. v Praze a v Brn). 5. Návrh na uložení jmní
Jednoty. 6. Pijímání nových len. 7. Stanovení doby a
místa schze píští. 8. Volné návrhy. — Dle stanov povinen
jest každý len výboru, nemže-li pro vážnou píinu se
dostaviti, omluviti se pedsedovi v as s udáním píiny,
aby povolán mohl býti náhradník za nho. Opomenutím
této povinnosti mohla by i schze zmaena býti. Platnou
omluvou jest i veliká vzdálenost.

Dopisy.
Z Brna. V djinách brnnských koncert, a eských

nebo nmeckých, bude zajisté jako jeden z nejvýznamnjších
zapsán poslední koncert Františka Ondíka, poádaný
dne 9. listopadu. Význam koncertu patrný byl již z pro-

gramu. Mistr zahrál Dvoákv a Beethovenv houslový
koncert s prvodem orchestru, po nichž následovala fantasie

z "Prodané nevsty* a pak ti pídavky, vesms cenné:
Wieniawského Tarantella, Riesovo Moto perpetuo a Nešve-
rova Barcarola. Zajisté obrovský to program, vrchol poža-
davk na fysickou a duševní sílu. A vše zahrál mistr s mla-

dickým ohnm a mužnou silou. Všeobecn uznáváno bylo,

že nemožno mysliti si hry dokonalejší, pednesu oduševn-
lejšího. Ondíek vžil se úpln v úlohu svou, pi obou
hlavních íslech neexistoval pro zevní svt. Proto zanechala
hra jeho dojem nepopsatelný. Dlužno také oceniti ochotu
mistrovu, s kterou uvolil se hráti s orchestrem. Obecenstvo
naplnilo dvoranu do posledního místa. Byl to skvlý triumf,

který slavilo tu umní Ondíkovo. ízení orchestru svil
mistr Ondíek editeli Rud. Reissigovi, znaje již z dívjší
doby jeho dovednost v ovládání velkého tlesa orchestrového.

Nebylo to úlohou snadnou, po jediné zkoušce uvázati se

v ízení Dvoákova koncertu, lenm orchestru neznámého.
Než ed. Reissig ídil oba koncerty pevnou rukou a se

znalostí odborníka, jehož znalost dovedla všechny obtíže

úlohy pekonati. — S mistrem Ondíkem zavítal k nám

také klavírní virtuos p. Famra, jenž pednesem Káanovy
fantasie na Smetanovy symf. básn »Ma vlas«, zvlášt však
pkným pednesem Novákovy úchvatné Ballady (vyvolané
etbou Byronova Manfreda) pln zasloužil si uznání, jehož
se mu hojnou mrou dostalo. —vs—

Z Bruselu. »La fiancée de la mer« (Nevsta moe).
Lyrické drama ve 3 jednáních. Na text Nestora de Tide
složil Jean Blockx. Dáváno poprvé v dvorním divadle de
la Monnaie. Textu slouží za podklad známá povst o nevst
moe, jež byla již vícekrát k operním librettm použita.
Místo dje jest rybáská vesnice na flámském pobeží. Mladý
rybá Arry chystá se na delší cestu a prosí ped odjezdem
otce své milenky Kerliny o její ruku. Tento satku nepeje,
ježto Arry jest úplné chudý, svolí však konen, když bohatý
Kerdée, pítel Arry-ho, kterému tento zachránil kdysi život,

z vdnosti dává inu jednu ze svých rybáských lodí. Tak
umožní velkomysln zasnoubení milenc, a sám krásnou
Kerlin miluje. Le Arry nevrátí se více z cesty, a otec

nevstin, Wulff, pišel mezi tím o svoji loku a s ní o vše,

co ml. Z chudoby a nouze pomohl i jemu Kerdée, a otec
z vdnosti nutí svou dceru do satku s dobrodincem, který

po smrti Arry-ov uchází se o její ruku. Le Kerlin, jež

písahala Arry-mu vnou vrnost, neví v zahynutí svého
miláka, a chce dodržeti písahu. Dlouhé oekávání návratu
milencova, rozilení a boj mezi povinností k rodim a do-
držení písahy podkopaly valn její zdraví a pivedly její

rozum blízko šílenství. Blíží se den, kdy dle pání rodi
má býti zasnoubena Kerdéemu. Je to práv v den, kdy koná
se dle prastarého zvyku procesí po behu, pi kterém knz
moi žehná. Kerlinu, jež pi slavnosti pedstavovati má svatou
Pannu, oblékají vesnické dívky v slavnostní roucho. Mezi
tmito nachází se však i vášnivá Djovita, jež ženicha Kerli-

nina miluje. Aby zabránila jest 5 zasnoubení, poíná zpívati

balladu o zrušené písaze a pivádí tím úbohou nevstu na
pokraj zoufalství. Pece však dcera povolí nátlaku rodi,
a slíbí Kerdéemu svoji ruku. V okamžiku, kdy dává
mu své slovo, zazní znova poslední verš ballady, kterou
Djovita u moe opakuje. Toto náhlé pipomenutí zrušené
písahy pivede Kerlinu k úplnému šílenství, a ona spatí
ve vidní Arryho, jenž ji k sob volá. V tetím jednání pe-
mlouvá Djovita Kerdéea, aby upustil od šílené Kerlin, a ji

samu zvolil si na ženu, jest však od nho odmítnuta. Ura-
žena, spojí se s Morrikem, jenž sám je do Kerlin zamilován
a nenávidí proto Kerdée-ho, k ábelskému inu : když Kerlin

objeví se na pobeží, spchá k ní Djovita, a našeptává ji,

že Arry ji oekává v moi, kde má v hlubinách svoje obydlí,

a donutí ji tak ku skoku do moe. Kerdée zahlédl, jak jeho
snoubenka ítí se do hlubiny, chce skoiti za ní

;
Djovita mu

v tom zabrání, obejmouc ho svými pažemi ; v íom však
Morrik, jemuž je nyní jasno, že Djovita miluje Kerdée-ho
a ne jeho, zavraždí ji svojí dýkou. — Skladatel, jenž upo-
zornil na sebe již ped temi léty první svoji operou »La
Princesse d'Auberge« dovedl vdechnouti jednotlivým po-
stavám skutený život ; jeho hudba je velá a cituplná. Zvlášt
psobivé jsou sbory, orchestrace je místy píliš hluná, tak

že asto kryje zpv. Zvláštní zmínky zaslouží ballada Arryho
na poátku prvního jednání, jež allegoricky líí dj celého
dramatu, dále milostný dvojzpv a konený sbor: v jednání
druhém pedehra ve Wagnerové slohu, velký tverozpv,
ballada Djovity, jež pipomíná staré flámské zpvy; ve
tetím jednání liturgické melodie a konená scéna. Opera
ízená kapelníkem S. Dupuisem a vzorn provedená mla
velký úspch. Skladatel, librettista a pedstavitelé hlavních úloh
byly nkolikrát vyvoláni.

Rzné zprávy.

* Weissv ^Polský žid« dáván byl nedávno v Solno-
hrad a Augsburku s velkým úspchem.

* César Kjuj dokonil práv jednoaktovou operu »Ma-
demoiselle Fifi«, jež má býti poprvé provedena ješt v této

sezoné v Moskv. Text upraven ze stejnojmenného románu
Maupassantova.

* A. Rubinsteina duchovní opera "Ztracený ráj* prove-

dena bude v nejbližší dob v Kielu ízením A. Martena.
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* Josef Cyril Sychra, vynikající hudební sklada-

tel, editel kru a uitel zpvu na c. k. státních školách ve
Mladé Boleslavi, vyznamenán byl pochvalným dekretem bi-

skupského ordinariatu v Litomicích . 2053 ze dne 24. íjna
1902 následujícího znní: *Došly nás zprávy, a pi svcení
konviktu jsme se osobn pesvdili o blahodárné Vaší in-
nosti ve prospch zpvu církevního, jak v kostele dkanském,
tak i v konvikt diecésním v Mladé Boleslavi. Jakožto od-
borný znatel vybíráte skladby ducha církevního, a jakožto
skladatel pstujete za všeobecného uznání odborník hudbu
církevní dle smrodatných zásad oboru tohoto, a proto Vám
vyslovuji zaslouženou pochvalu a uznání Vaší innosti
k ušlechtní bohoslužby, ku cti a sláv Boží, za Vám budiž
odplatitelem Bh sám. Z biskupského ordinariátu v Litom-
icích, dne 24. íjna 1902 f Emanuel Jan, biskup.*

* Náš vzácný spolupracovník prof. Dr. Jos. Theurer
v Píbrami jmenován císaem ádným profesorem na hor-
nické akademii tamže. Upímn blahopejeme.

* Emil Sauer sdlil editelství hudební spolenosti ve
Vídni, že, povzbuzen nedávným založením státní ceny, chce
založiti na dobu svého psobení na vídeské konservatoi
druhou nadaci na mistrovské škole v obnosu 800 korun,
jež má na pam jeho slavného uitele nésti jméno »Cena
M. Rubinsteina«.

* Kapelník C. M. Ziehrer oslavil dne 10. listopadu v di-

vadle nad Vídekou tyicetileté jubileum své dirigentské in-
nosti. Dávána byla jeho nejnovjší operetta »Prvodce ci-

zinc*, kterou Ziehrer tento veer sám ídil. Po druhém jed-

nání uspoádána malá slavnost, pi níž první promluvil e-
ditel Wallner ve jménu editelství divadla. Dalšími eníky
byli koncertní mistr Eckstein jménem orkestru, editel Steiner

a regisseur Natzler. Oslavenci podáno bylo mnoho vnc a

estných dar. Hluboce pohnut, vyslovil Ziehrer v krátké

ei svj dík a radost nad vzpomenutím jeho jubilea.

* Náš krajan p. B. Tomáš, jenž psobí pode jménem
Selmar s velkým úspchem jako první kapelník mstského
divadla ve Vídeském Novém Mst, složil melodramatické
vložky do Hauptmannova dramatu »Potopený zvon*. Drama
provedeno byíj v nové úprav poprvé dne 3. listopadu na
tamnjší scén a osvdilo se s hudební ástí jako velmi
psobivé. »Wr. Neustádter Zeitung* pináší o p. Tomášov
hudb následující posudek: »K Hauptmannovu »Potope-
nému zvonu* složil kapelník Selmar náladovou hudbu. Na-
podobujíc pi zaátku šelest skalních praménk a šepot vil

penáší nás ihned do pohádkové nálady. Skladatel dopro-
vází mluvené slovo zpsobem velmi decentním, výbuchy
vášn sleduje s mocným výrazem ; truchlí s padlým, jásá se

šastným. A nkde hudba Selmarova pipomíná známé,
jest pece tsné spojení hudby s básní, hluboké pohížení
se v ducha dje, velmi uznání hodná. Vavínový vnec,
jenž zdobil pult dirigenta, ml býti výrazem tohoto uznání.*
— Podobn píše i druhý tamní list >Gleichheit« : »Pondlní
pedstavení Hauptmannova »Potopeného zvonu« pineslo
nám jako radostné pekvapení melodramatické vložky kompo-
nované našim kapelníkem. Pan G. Selmar osvdil se nejen
jako pilný a dovedný dirigent, ale i jako nadaný skladatel.

K úplnému ocenní jeho práce nestaí zajisté jediné prove-
dení ; chceme dnes jen podotknouti, že je p. Selmar zvlášt
dovedným v instrumentaci, v docilování krásných zvukových
barev, což je pi tak malých prostedcích, jaké skytá slabý
náš orchestr zvlášt obdivuhodno. Po jediném provedení
je tžko podati úsudek o jednotlivých ástech p. Selmarovy
partitury. Zvlášt líbila se nám gradace v II. jednání pi
scén, kdy Routika vrhne se na prsa omdlelého Jindicha;
efekt a velý cit pojí se v tchto zvucích. Tanec lesních

žínek v I. jednání je jemn propracován, utrpl však ne-
smírn hrubými technickými chybami na jevišti. Nepi-
hlíme-li k nedostatkm našeho orchestru, musíme doznati,

že Hauptmannovo drama získalo velmi tímto hudebním do-
provodem, a mysticko-poetický úinek kusu ideáln objas-

uje Selmarovou náladyplnou hudbou stává se skuteným
hudebním melodramatem.*

* Intendance král. opery v Mnichov uveejuje práv
poad Wagnerových slavnostních her v Mnichov v roce 1903
1'ak následuje: v srpnu : 8. a 25. »Zlato Rýna* ; 9. a 26. »Wal-
:yra« ; 10. a 27. »Siegfried« ; 11. a 28. »Soumrak boh*; 14.

a 21. »Lohengrin« ; 15. a 22. *Tristan a Isolda*; 17. a 31.

>Tannháuser» ; 18. »Misti pvci Norimberští*; a v záí: 1.

8. »Misti pvci Norimberští* ; 4. »Lohengrin* ; 5. Tristan a

Isolda*; 7. »Tannliáuser* ; 11. »Zlato Rýna*; 12. »Walkyra*

;

13. »Siegfried*; 14. ^Soumrak boh*.
* V Berlín bude u píležitosti odhalení pomníku Ri-

charda Wagnera uspoádána velká hudební slavnost, jež

potrvá od 1. do 8. srpna 1903. K slavnosti dostaví se zástup-

cové všech kulturních národ. Ve zvláštní budov má býti

uspoádána ada orkestrálních koncert, v nichž úinkovati
budou : Dr. Ant. Dvoák, Strauss z Vídn se svým orkestrem,
Sousa z Ameriky se svojí námoní hudbou, Massenet, Mas-
cagni, Moszkowski.

* V »Neue Freie Presse« dr. J. Korngold v úvaze o ví-

deském koncert kom. virt. Frant. Ondíka slovy nadše-
nými vysoko cení klassickou hloubku, s kterou Ondíek ve
Vídni Brahmse a Beethovena nevyrovnateln hrál. Vznešený
klid mistrv a velikost jeho slohu tak imponují, jako noblesa,

s kterou se Ondíek zdržuje bravúry, a ji bez konkurence
ovládá. Bohá, jenž ukrývá nadbytek .svj. — Také výkon
sl. Heritesovy týž kritik chválí. Školu Ševíkovu jmenuje pí
té píležitosti »Prager Paganinifabrik*, která prý vysílá do
svta »své produkty všemožnou bravúrou brillantní techniky
adjustovanou a zabalenou do notového papíru Ernst, Vieux-
temps, Paganini a pod.*

* Dle záznam firmy Breitkopf & Hártel v Lipsku byl

poet pedstavení Wagnerových oper v saison 1901—2 ná-

sledující: »Lohengrin« dával se 297 krát, »Tannháuser«
268krát, »Bludný Holanan* 194 krát, »Walkyra* 162 krát,

»Misíi pvci Norimberští* 138 krát, »Zlato Rýna* 105 kráí,

»Siegfried« 89 krát, ^Soumrak Boh* 78 krát, »Tristan a

Isolda* 59 krát a »Rienzi 33 krát.

* U píležitosti koncertu Fr. Ondíka v Brn vzpomí-
náme rozmarné historky, která se pi jednom mistrov vy-

stoupení tamtéž stala. Ped koncertem sedl doprováze
mistrv p. Famra v kavárn »Slavii«, když tu k nmu pijde
bývalý jeho kolega z varhanické školy p. X., který toužil

slyšeti vhlasného mistra Fr. Ondíka, a povznešenému kol-

legovi pednáší uctivou prosbu, aby mu dovolil vstup ku
veernímu koncertu. Pan Famra vdom si své dle-
žitosti odmen mu odpovídá: »Víte, já už žádné lístky

nemám, ale vždy já zde budu hrát ješt nko-
likrát*.

* Nmecko-židovské firmy Em. Wetzler a S. G.

P o r g e s vystavily ostentativné ve svých skíních nmecký
pamflet »Servus Pscheschina*, který nás echy ostouzí. eské
obecenstvo, které tmto firmám nosí eské peníze, budiž na

to upozornno, aby za tuto bezohlednost obma firmám
dalo patinou odvetu.

* Jinou nestoudnost provádí rozesíláním svého cenníku

v rokycanském kraji jakýsi kapelrjík (!) a obchodník s hu-

debninami Hermann Schneider. Úryvky jeho cenníku podá-

váme, dle rokycanského »Žáru«, svým tenám více pro

zasmání než z jakýchkoli jiných píin. V ele teme: »Nej-

lacinjší a solidní odbyrajicí sklad! Žádná Provo zovací

da!(!) Nejnovjší seznam a cennik všeobecn z námých
laciných a výtených hudebnin, které se vmém sklad pro

šmitcovou a dechovou hudbu nalézají Co instrumentace

plnosti láse se týe (?), jine skladby daleko pedí. Kaž-
dý hlas je vzlášf k sice sa ty vedle stojící ceny halíích,

podle obsazení kapeli potebních a muše sí takto ažda

khudba jí potebné hlasy objednat atd. Dále nabízí: »Wenn
zwei sich gut sind«. Pise pro kídlovku. Hlas doprováseni

na Piano k tomu 1 K. Hlas na Harmonium ktomu 1 K.

»Das Lercherl*, Píse snapvem 10 h. Vídeské tanení
album. Každý hlas se švmi 8 kusy 20 h. Repertoini a pa-

kladni kusy(?) všech vejenskych kapel. »Fahrende Gesellen*,

Pochod pro šmitcovou a dechovou hudbu s 50 napv do-

hromaty. Album 8 smuteních pochodu ve zposob knížky

kložení(
!
). »'s Osterhaserl*, Víde skápíse a tanení Val-

ík s na pvem dobromaty s arme Maderl, Vídeská píse
a Valík s na pvem.* — Ohavný tento cenník korunován
jest doslovem, který podáváme v plném znní: »Objednávky
dopluku neb dvou hlasových kusu se jen vyizujé když se

10 h veznámkách piloží. Zásilky mých na sklad majících

hudebnin možno na nejjednoduší spusob obdržeti, aneb
promní. Proti zaslání 10-15 korun se zašlou spusobilé

kusy na ukázku a pošle se za nepocha né hudeníny peby-
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tený obnos vehotn zpt. Ponechávám sob ale že nej-

mén jeden díl zaslaných na ukázku hudebnin zakoupeno
bude. Provozovací právo všech tchto skladeb z mého
s kladu se jenom s krze koupi a saplaceni tchto tištných
hlás dosáhne. Opsání aneb patisk se dle zákona soudn
tíhá a bude celé vydaní k saplacené pošádáno. Hlasy na
ukázku jsou na erveném slabím papie, hudebniny však

jsou na bílém pevném a trvanlivém papíe tištny. Pi za-

sýlkách penžích žádám uritou a pesnou adresu objed-

natele udati. Velký sklad upotebných hudebnin každého
druhu ; Tyto jsou smeho archivu ( ! ) vždy lacjn k dostání.

V„ úct oddaný H. J. Schneider, Kapelník, z Žatci ís. 1028

(echy).*

lilové knihy a hudebniny.

Oskar Nedbal: »Z dtského života*. Vyšlo
práv nákladem nakladatelství Mojmíra Urbánka. Sedm
miniaturních to skladeb, ale nicmén plných, velikých, hlu-

bokých myšlének. Skladatel zstávaje absolutn dbalým
klavírních požadavk, nakreslil zpsobem nadmíru effektním

a pikantním tchto nkolik obrázk formou tak šfastnou, jakou

honositi se mohou toliko Schumann a Chopin. Skladbami t-
mito vyplnna citelná mezera domorodé naší klavírní litera-

tury, která dosud vedla mladé pianisty k skladbám cizím,

jim nesrozumitelným. Nedbal velice zdaile v ad skladeb
stídá vážnou zpvnou kantilénu (Veerní klekání) s ohnivým
rytmem pochodovým a tanením (Pochod voják, První ta-

není kroky) a vede závrenou rozkošnou »Veselou hrou«
pianistu nejpístupnjším zpsobem k bravurnímu effektnímu

výkonu. Nedbal podal zde dtskému vku celé své umlecké
nitro, pekypující bohatstvím velého citu, a stal se v díle

tom dokonalou formou technickou nejen pístupným útlé

dtské duši, ale vytvoil i pro každé nejseriosnjší koncertní

podium adu piec vyhovujících každému nejvybroušenjšímu
vkusu. Popularita mistra Nedbala doznala novou edicí touto

mohutného utvrzení, a stanou se dtské scény zajisté kaž-

dému vítaným doplkem klavírní knihovny. Cena výtisku je

2 K 50 h.

Zdeka Fibicha Patero zpv pro 1 hlas s pr-
vodem klavíru práv v Edition M. U. vydané patí k nej-

lepším a nejmeloditjším písním zvnlého mistra. Jsou to

práce staršího data, z dob, kdy nepodléhal ješt duch jeho
rzným vlivm, které pozdji svedly jej s cesty národní
melodiky. Je to zajímavá ukázka lyrického umní Fibichova
a každý zpvák vdn znova sahati bude k tmto pti
písovým perlám, jimž dostalo se skvlým vydáním zaslouži-

lého ocenní. Se strany zpvák dostane se jim ho zajisté

v krátké dob. Sešit obsahuje písn: 1. Tak mne kouzlem
ondy jala ; 2. Kdyby všecky slziky ; 3. Róže ; 4. Na nebi

msíc s hvzdami a 5. Tak asto mn to pipadá Cena
pouze 2 koruny. eskému textu pipojen i nmecký peklad
z péra Dra. Rich. Battky. Nakladatel Mojmír Urbánek
v Praze, Jungmannova t. 14, Hlávkv palác

OBSAH:
Jan Branberger: Massenetovo biblické drama »Marie Magda

lena«. — Fr. A. Urbánek. — Národní divadlo. —
eské divadlo v Brn. — Koncerty. — Feuilleton. -

Zprávy spolkové. — Dopisy. — Rzné zprávy.

Vychází každou sobotu o 8 stránkách. — Redakce a admini-
strace nachází se v Praze, ve Václavské ulici v . 21 (nároží Morán).

Pedplatné splatno a žalovatelno v Praze iní za každé tvrtletí 2 K,

poštou 2 K 40 h, do ciziny 3 K. Jednotlivá ísla po 25 h. Insertní doklady
— se útují.

Kdo nevrátí prvá ti ísla — kteréhokoli tvrtletí — pokládán

jest za odbratele.

Reklamace vyizují se do 8 dn po vydání ísla. — Rukopisy se nevracejí.

EDITIDK UMELE
RAKOUSKÉ VYDÁNÍ KLASIK -

UEBNÍCH A MODERNÍCH DL

ZA POPULÁRNÍ CENY.

MINISTERSTVEM VYUOVÁNÍ
DOPORUENO K ZAVÁDNÍ
NA HUDEBNÍCH ŠKOLÁCH.

ÚPLNÝ SKLAD PRO ECHY
MORAVU A SLEZSKO EXPEDUJE

- ZA NEJMÍRNJŠÍCH PODMÍNEK. -

HUDEBNÍ VELKOZÁVOD

nojníK mmnm, fkyi
JUNQMdNNOVd T. 14.

HLÁVKV PALÁC. HLÁVKV PALÁC.

iHF* Okouzlující melodie. ~9tl

£SP"* rsovinlta.

Z dtského života.
7 snadných klavírních skladeb složil

OSKAR NEDBAL.
Op. 15.

1. Ukolébavka. 2. Vrin svátek. 3. Pochod voják. 4. Pi klekání.

5. Pastouškv popvek. 6. První tanení kroky. 7. Veselá hra.

EDITION TV. XJ. o. SO.
2 K 50 h.

Proti zaslání obnosu pedem, franko.

Nakladatel MOJMÍR URBÁNEK hudební závod

Praha Jungmannova tída . 14.

JVIEliflNCHOWE.
Cyklus 8 písní pro stední hlas. Op. 25.

Složil Vítzslav píovák.

- - - 1. Mamo. 2. Olše. 3. Noní fialy. 4. Stará melodie.
5. Jezera. 6. Pod snhem. 7. Noci. 8. Podzimní rondeau.

Cena K 2'40. Pouze s nmeckým textem (písn 3., 5., 6., 7.) K 2.

Žádejte pímo v

Hudebním závod EDITION M. U. (Mojmír UrbiekT

Praha, jen Jungmannova t. . 14. f
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r. Pleyel •iia*-, Bfatlá
Houslová kvartetta.

op. S. Sbírka pvodních skladeb a národních písní pro

Dle methody prof. Ševíka upravil prof. Št. Suchý. 4i honsle
Tisíce exemplá tchto duett prodáno ron z Nmecka, postupn dle tžkosti k poteb ústav a jako doplnk
Toto vydání je konkurenní Litolffovu a Petersovu a stojí

]<u každé škole. Seš. I. (1., 2. a 3. poloha ) 12 skladeb.
jako tato pouze Seznamy zdarma. Zásilky na ukázku.

§«r- I K 20 h. Cena K 1-60, jednotlivé hlasy po 50 h.

Žádejte výslovn Edition NI. U. . 49 Eelation NI. U. . 80.

2?p. -u-itel--m pimená, sleva.

NAKLADATEL NAKLADATEL
Praha, J u nq man nova tr. é. 14.

Vítzslav Novák:

Slovenských lidových písní

Úchvatné melodie. — Nedostižná harmonisace.

NI. U. . 89. 35 Jf K 2-50, zpvní hlas K !•-

WjM*M&£kMM.^K9 Praha, Jnngmannova Í4.

Epochální novinka,

Sonát.
Vty sonátové dle stupn tžkosti seadil a k vyuování spracoval

Hanuš Trneek.
= Zavedeno 1a pražské konservatoi =

Díl I. 4 koruny. Díl II. 5 korun.

editioiv mm. mu. oo.
Dílo toto jest nezbytno každému hudebníku af z povolání af laiku. — SKvláš^és
dopoaménjeiiie rai#el/«mMm hudby. — Pi zaslání

obnosu pedem franko.

Nakladatel MOJMÍR 1KB ÍVEK. hudební závod

Praha, 18^** JuugiBiannowa t. 14. Hlávkv palác.

Nakladatel, vydavatel a odpovdný redaktor Mojmír Urbánek. — »Politika« závod tiskaský a vydavatelský v Praze.
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ÍSLO 47. w RONÍK XXIV.

29. LISTOPADU 1902. v «

KATINKA EMINGEROVÁ:

Zpvní studie.

in.*)

Po optném, bedlivém pozorování vyuování zpvu
a astém navštvování rzných evropských divadel a

koncert, podávám znovu nkteré pokyny onm, kteí

se nemohou vnovati pravidelnému studiu pveckému

vedením odborného uitele a kteí vzdor tomu rádi

pstují zpv ze záliby.

Míním tím zejména hudbymilovné kruhy našeho

venkova. Co máme konen ušlechtilejšího a ducha více

vzpružujícího nežli krásný zpv? Co jde nám nad

velebné zvuky církevní hudby neb nad prostý nápv

národní písn prozpvovaný naší mládeží? Jak blaho-

dárn psobí práv sborový zpv na široké vrstvy

spoleenské, jak se jim pibližují k ocenní ostatních

projev umní a kultury, jak snadn pak kráejí ku

další své osvt — o tom se u nás dosud, bohužel,

dosti nepemýšlelo. Poukazuji tu na etné pvecké

jednoty ve Francii, v Belgii a v Nmecku, kde každé

sebe menší msto a msteko má svj zpvácký spolek,

a kde zhusta bývají pi vtších prmyslových závodech

pvecké neb hudební sbory sestavené ze zamstnaného

v nich dlnictva. Pamatuji se, že za doby svtové vý-

stavy 1900 v Paíži, tam koncertovala s úspchem ka-

pela, kterou sestavil ze svých dlník jakýs továrník

z Epernay v Champagne. V Drážanech pak provedla

minulou sezónu pvecká jednota dlník a dlnic ti-

kráte Haendlovo oratorium »Samson«. Tof vskutku

úctyhodný výkon

!

Kéž by u nás vzrstal zájem pro sborový zpv,

vždy bychom nalezli hlasových fond a hudebních

talent více nežli kde jinde! Dobrou vlí a obtavým

piinním jednotlivce se již mnoho dobrého, ba zna-

menitého ve svt dokázalo. Každý jednej s pevným

úmyslem sebevzdlání a celek pak brzy utvoí kulmi-

naní bod hudebního umní pro široké okolí.

Nyní však nkolik poznámek o praktickém prove-

dení ideálních cíl. Jedna z nejchoulostivjších stránek

•) ást I. a II. viz »Dalibora« . 29—30, ro. XXI. (1899)

a . 32, 34 a 35, ro. XXII. (1900).

pveckého umní jest istá intonace. Nezávisí

pouze na pirozen dobrém sluchu, ale také v tom,

že zpvák se musí rovnž piln cviiti v nasazování

tónu bez jakéhokoli kolísání v intonaci.

Musí se dále cviiti v pesném rozeznávání

interval, musí umt dobe rozlišovati jejich výšku a

zejména se obeznati s jejich zvtšenými a zmenšenými

rozmry. Pouhé instinktivní intonování by bylo ku p.
pi moderní skladb, kde orchestr si poíná zcela sa-

mostatn, vcí úpln nemožnou. Zpvák musí vdti,

kde který tón »sedí« — skorém bych byla ekla, musí

míti pedstavu jakési klávesnice ve svém hrdle.

Pi zaátením (arci pomalém) cviení mollových

stupnic a kadencí, kde se jedná pedevším o nesnadný

interval zvtšené sekundy, jest velmi výhodno si v duchu

pedíkávati tón za tónem. Neschdné intervaly tím

valn ztrácejí na své nedostižnosti, a dotyná stupnice

neb kadence zní v pomrn krátké dob cviení ist
a s uritostí provedená. Vždy lidský hlas pináleží ku

nástrojm s volnou intonací, noty s # neb V alte-

rované rozeznává rovnž tak citliv, jako strunový neb

dechový nástroj.

Seznala jsem o tom pádný dkaz pi mladé zp-

vace, která byla arci již hudebn vysplá. Zpívala

Schumannovu píse »Vnování «. V druhém dílu koní

25. takt notou cis, následující pak zaíná s des. Na
klavíru onu enharmonickou zmnu nepozorujeme. Moje

zpvaka však pi znovunasazení cis— des v intonaci

ponkud kolísala.

Druhý závažný moment pro dobrou, jistou into-

naci jest nasazení, resp. tvoení tónu. Pedevším se tu

doporuuje správné otevírání úst. Distonování

mívá asto svj pvod i v nesprávném postavení rt.

Okrouhlé otvírání úst jest pro tón vždy píznivjší,

nežli když rozeveme ústa smrem k uším. Tón mívá

tím cosi nepirozeného a stísnného ve zvuku. Nejlépe

jest, jsou-li ústa tak otevena, aby byly hoejší zuby

vidti. Pi cviení jednotlivých samohlásek se samo

sebou rozumí, že se pak tvar úst dle poteby mní.
Hoejší a dolejší zuby musí však býti vždy tak daleko

od sebe, by se mohl palec mezi n klásti. Stoupá-li

hlas a musí se bráti tóny v FF, tu se ústa mimovoln
ješt více otevírají. Kdo má tedy ve zvyku zpívati se
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sevenými zuby, neintonuje dosti ist, jeho tón padá

nazpt do hrtanu, místo aby se kladl voln na rty a

tím krásn z úst plynul. »Ven, jen ven s tónem,

«

jest heslo každého rozumného uitele zpvu. Protož

se musí bedliv hledti správné, plynné výslovnosti,

a se žák cvií v kterékoli ei. V tomto ohledu jsou

každému zaáteníku-pvci nejlepším píkladem dobí

herci. Jako oni, musí i novic pveckého umní své rty

k velké pohyblivosti vycviiti, by každé slovo bylo

ádn a na velkou dálku srozumiteln vysloveno. ádným
vyslovováním se zvýší dramatický pednes, a co jest

pi vci nejvýznanjší, tón pijde více na rty a jeho

zvukové prostedky ku vtší platnosti. Podporuje se

tím i delší trvání hlasu, hlavn jeho první nenahradi-

telný lesk.

Co by docílili herci, kdyby si nevypomáhali mlu-

vením rty, kdyby chtli deklamovati neustále prsním

hlasem? Posume jen každý dle svých vlastních hla-

sových sil, jaká ohromná námaha to musí býti, pe-

konati jediným lidským hlasem akustické rozmry

velké divadelní budovy, kde by nás ml slyšeti i po-

slucha na poslední galerii a to po dobu nkolika

hodin, pi nejvtším duševním rozmachu, který ko-

nen vyžaduje nasazení veškerých fysických sil? Vzpo-

mínám jen na velkolepá dramata Shakespearova. Zají-

mavo jest, že mnozí vynikající herci a zejména he-

reky, které se vyznamenávaly zvlášt sonorním hlasem,

chtli se zaátkem vnovati pvecké kariée a studo-

vali po nkolik let vážn zpvoherní partie.

Mladé, silné hlasy distonují rády pehánním (for-

círováním) tónu do výšky. Je to arcif jakési plýtvání

pebytkem hlasového fondu, kterému bedlivý sluch a

zkušená rada zpvního paedagoga snadno odpomže.

He však bývá, distonuje-li zpvák následkem únavy

seslabení vaz hlasových. Jediná pomoc jest pak klid,

a nkdy i velmi dlouho trvající klid, nežli se mže
opt a to s velikou opatrností pokraovati v studiích

pveckých. U mladých zpvaek bývá chudokrevnost

(nedokrevnost zmínných vaz hlasových) neb nervosa

rovnž píinou nejisté intonace. Podobný pípad se

pak vymyká z rámce psobení uitele zpvu, nutno

se obrátiti na lékae, a to ím díve, tím lépe. Za-

nedbávání zaátku onoho chorobného zjevu mívá

i ztrátu hlasu v záptí.

Odborník dr. Císler vydal nedávno v » Bibliotéce

lékaských spis populárních « brožuru o katarhech

hoeních dýchadel. Mladý uenec se zdá býti i hu-

debn vzdlán, vnuje s patrnou sympathií delší sta

zpvnému hlasu a jeho zdravotní ochran. Praví

mezi jiným: »Af zpvák, a eník, af kazatel — všude

musí se díti výcvik hlasový methodicky, poloha hlasová

má býti pimená, ve zpvu pak má se poínati se

cvieními v rejstících nižších, pi zpvu samém pak

je radno nepepínati hlasu a dopávati dostateného

oddechu. Výkon hlasový musí se díti voln, beze

zvláštních nepíjemných pocit v ústroji hlasovém,

jakmile pak se objeví njaký takový pocit, je lépe,

hlas dále nenamáhati z obavy ped poruchami z pí-

lišné námahy.

Ješt vtší pée vyžaduje pak hlasové ústrojí,

které skuten pílišné námaze podlehlo, anebo které

njakým jiným zpsobem onemocnlo. Tuf teba vý-

kon hlasových se vbec vystíci anebo je omeziti na

míru nejmenší a cviení hlasových na tu dobu úpln
zanechati. Že pi tom teba je i správného léení,

je samozejmo. Když pak mžeme s hlasovými cvi-

eními zapoíti, je teba opt jednati pozorn a sice

zaíti nejdíve rejstíky, jež zstaly ušeteny a pak te-

prve pecházeti do tch, kde svalstvo bylo onemoc-
nlé, pi emž pak pechody a nasazování vysokých

tón má býti velice opatrné, nenáhlé.«

Kéž by jen každý pvec onch slov uposlechl,

obešel by tím mnohé trudné chvíle a usnadnil by

i svému uiteli mnohé zklamání.

Co se týe hudebního materiálu ku zdárnému

cviení v jasné intonaci, skýtá stará církevní hudba

znamenité pole pro studie. Hlavn tam, kde hlasy se

sledují ve tvarech kanonických, mže se zaáteník

mnoho piuiti. Dobrou prpravu pak podávají

dvouhlasé solfežie Panseronovy, slavného kdysi zp-
váka paížské opery. Z novjších úkaz hudební litera-

tury poukazuji na solfežie Pavla Tostiho. Jsou psané

v jakési imitaci vlašského hudebního »verrismu,« jejich

tóniny, rythmus, a, pro náš pípad to nejdležitjší,

intonace jsou dosti obtížný, tak že žák je musí na-

studovati, aby si osvojil jich bezvadný pednes.

Celkem doporuuji k dosažení isté intonace,

pro ádného zpváka nevyhnuteln potebné, pilné po-

užívání onch dvou vlastností, jimiž matka Píroda

obdaila tak štde eský národ, by jej snad odškod-

nila za mnohé svízele a útrapy, proti kterým musel

na své pozemské pouti vždy tak úsilovn bojovati.

Jsou to : dobrý hudební sluch a — trplivost.

Feuilleton.

MELODRAM.
O této hudební form, koncem XVIII. století

skoro souasn Francouzem Rousseauem a Cechem
Bendou v život uvedené, poznamenává theoretik náš

F. Z. Skuherský ve své nauce o formách, že jest to

» skladba, v níž spojena hudba instrumentální se slovem

mluveným « a že » hudebnímu sluchu musí se toto

spojení dvou na docela rozdílném základ spoívají-
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cích initel rozhodn píiti.« A pokrauje: »Vždyf

má deklamovaná báse se živly hudebními, jako jsou

melodie, harmonie a rythmus, málo nebo pranic spo-

leného*, a že »souinnost obou tchto druh umny
v jich pvodní pirozené podob mže míti vždy jen

špatný úinek.« Pojednání své pak koní mínním,
že » melodramatické choutky (jako » Píse o zvonu

«

od Schillera) nyní šastn a dkladn pemoženy jsou«.

Jak víme, nedala budoucnost za pravdu na slovo

branému uenci hudebnímu. O málo let pozdji vy-

stoupil Zdenk Fibich se svými melodramaty a pi-
vedl k závratné výši formu tuto svou trilogií »Hippo-
damia«, které ve Vídni památného pro eské umní
roku 1892. obdivovala se svorn kritika celého vzd-
laného svta. A tak mžeme íci, že echem poala
a echem dobudována forma ta.

Než nehodlám psáti žádné uené pojednání, ani

snad polem isovati s mrtvými, zvlášt když zdatnost

jejich vdecká a zásluhy i cizinou ocenny byly. V pr-

votní, zárodené, ekl bych, podob, byla vskutku forma
tato života neschopnou podivnstkou. Tak tedy koím
se obma mistrm, uenci a umlci, a smáím skromné
péro své jen k tomu, abych vylíil událost, která, aspo
humoristicky, má vztah k tvrzení výše citovanému.

Bývám asto zván k spolupsobení pi dobro-
inných koncertech v krajin naší, a tu byl jsem jednou
svdkem, kterak nepedvídanou shodou okolností z váž-

ného stává se smšné, a tu také povstal »melodram«,
který chci popsati, v nmž ale hudbu zastupovaly

zvuky zcela jiné, pomry a výpoty akustickými ani

v nejmenším nevázané. Pi tom ukázalo se, že vzdor
tomu, že tón a slovo spojeny » mohou mít jen špatný

úinek«, také pouhý nemelodický a nerythmický zvuk
ve spojení s deklamací, mže míti úinek ješt horší.

V Ch. tedy ped nkolika léty poádal odbor
U. M. Sk. » velikou akademii «. Ponvadž bylo to prvé
vystoupení mladého spolku na veejnost, byl program
opravdu bohatý a sezvány všecky umlecké síly z msta
i z dalekého okolí, mezi nimi i »moje malikost «.

Prvé a poslední íslo programu sveno orkestru,

sestavenému z mstské kapely, ochotník místních

i hostí pespolních. Jako prvé íslo dobe sehrána
pedehra k Smetanov » Libuši « a na závr urena ef-

fektní Rossiniova ouvertura k » Vilému Tellu«. Sted
celého programu vyplovaly zpvy sólové i sborové
a deklamace, vedle jednoho ísla komorního.

Všecky výkony odbývány na nízkém jevišti ochot-

nického spolku, které bylo stabilním a nad nímž na-

cházela se galerie pro hudbu pi plesích, dnes prázdná,

ponvadž orkestr hrál na jevišti.

Kapelník, znaje dobe »své«, neuznal za dobré,

z místnosti je propustiti, a ponvadž kroj venkovských
hudebník ani jejich vystupování a zpsoby nedodaly
by lesku podobné elitní zábav, naídil, aby po prvém
ísle pulty a nástroje odneseny byly na galerii nad je-

vištm, a hudebníci, aby setrvali v dolejších místno-
stech hotelu, až zavoláni budou k sehrání posledního
ísla.

Zatím program pokraoval za povznesené nálady
všech pítomných, úinkujících i poslucha. As do
prosted programu zaádna deklamace vzletné, vlaste-

necké básn Elišky Krásnohorské, kterou pednášel
jistý mladý medik v bezvadné erné amae a bílých

rukavicích. A pednášel opravdu vzletn!

Le již po nkolika verších nese se prostranným

sálem zvláštní dlouhý, píšerný sten. Vše ztrne úžasem,

a deklamátor, piítaje úžas obecenstva na vrub svého

pednesu, rozohuje se více ješt a s pathosem vrhá

v obecenstvo sloky další. Táhlý sten zatím mní se

v podivný zvuk, ne nepodobný vzdálenému evu dravé

šelmy. Následkem toho také úžas obecensva zmnil
se v nevoli, která ale trapn psobila na pednášejí-

cího, který nemoha chování se obecenstva si vysvt-

liti, upadl ve zjevnou trému, která na díve nadšený

pednes psobila tak, že nyní jako by chvjícím se

hlasem a s tváí vydšenou úpl, lkal.

Konen podailo se mi, sedícímu v kout ne-

akustického sálu, v kterém vlny zvukové náhodou se

sešly, postehnouti místo vzniku podivných zvuk.
Znaje » muzikantský národ«, rázem domyslil jsem se

ostatního a spchal jsem s pítelem kapelníkem nahoru

na galerii.

V tom rozlehl se rázný, hluný a harašivý zvuk,

jako od parní pily, a tu obecenstvo, poznavši jasn
pvod a píinu zvuku toho, vybuchlo v hluný
smích. Zoufalý deklamátor, který stoje na jevišti,

zvuk nad ním na galerii vyluzovaných neslyšel,

zdrcen prchá s jevišt a pry z místnosti, práv když

dol vedli jsme pvodce výtržnosti, tambora Ržiku,
který noc ped tím probdv, ulehl a usnul mezi pulty

na galerii, a nehorázným chrápáním svým bezdn
doprovázel deklamaci.

Byl to tedy také jaksi melodram. Ovšem více

»dram«, než »melo«! Zd. A. Schiitz.

Koncerty.

Prvý ádný koncert »Hlaholu« v Rudol-
fin .

Nebýti instituce každoroních dvou koncert »Hlaholu«,

nevíme opravdu, kdo by naši širší veejnost seznamoval

s pozoruhodnými díly svtové sborové literatury. Vyžaduje!

moderní literatura tohoto oboru, neustále se vyvíjejíc a zdo-

konalujíc, zvlášt v ohledu technickém, stále dokonalejší

materiál produktivní, všechny pekážky moderního zpsobu
psaní snadno pekonávající. Proto k podstoupení všech

tchto obtíží musí státi k disposici tleso s pravou umleckou

pesností disciplinované a osvdenou sílu dirigentskou ma-

jící v ele. Schází-li z tchto vlastností nco takovému

sboru za podobnými intencemi se beroucímu, tu cíl jeho

nemže býti nikdy s plným výsledkem dosažen.

ada úspch a zdailé provedení nejobtížnjších skladeb

literatury dosvdují nám nade vše jasnji, že » Hlahol « ml
povždy výtené umlecké vdce v ele a že i lenové jeho

projevovali se býti vždy k takým úkolm výten kvalifiko-

vanými. Zvlášt za direktivy pana editele K. Knittla stála

potence »Hlaholu« na výši neobyejné dokonalosti. Zmnou
v editelství, dležitými okolnostmi diktovanou, nastoupil po

svém velezasloužilém pedchdci mladý a snaživý dirigent,

jemuž prozatím musí býti pedním cílem, aby svené sob
tleso pvecké snažil se udržeti aspo na pibližn doko-

nalé výši, na které ped tím bylo.
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Jak obyejn vnován prvý koncert » Hlaholil* vokální

hudb bez prvodu orchestrálního, na rozdíl od druhého

(jarního), jenž zase tomuto druhu jest vyhrazen. V popedí
koncertu stála velkolepá sborová komposice, všemi našimi

zpváckými spolky již dosti asto provozovaná, Klikv to

»ZIatý prestol.* Zastupovala na programu spolen s Bend-

lovými »Obžinkami« naši starší domácí tvorbu. Z novjších

eských skladeb byly do poadu vybrány sbory Chválovy a

Kídlový. Ti písniky Chválovy pro tíhlasý ženský sbor

a capella jsou roztomilé, v prostém národním stylu

psané skladbiky. Projevuje se v nich, jako ve všech

skladbách Chválových, svérázný duch, svží proud melodický

a neobyejn dkladné technické vypracování. Chválovo

známé mistrné polyfonické vedení hlas výten se v tomto

druhu skladeb uplatuje a propjuje jim vzácnou plnost

zvukovou. Provedení skladeb druhého novjšího eského
skladatele bylo jakousi posmrtnou upomínkou na jejich ne-

dávno v mládí zesnulého autora. Prvá z nich »Modlitba

na Rípu,« a není více již novinkou obecenstvu našemu,

pece neminula se s rozhodným úspchem. Široké linie me-

lodické, trochu na Smetann upomínající, upoutají jist kaž.

dého tou eskou velostí a bujarostí. Za to v druhém Kíd-
lovu sboru »Mrtvá láska* jeví se skladatel býti již zcela své-

rázným, erpaje pímo z nevyerpatelného zdroje našich li-

dových písní. Dle dávného zvyku uvedeny také na program

nkteré novinky cizího pvodu. Ze slovanské tvorby vy-

brány dva tíhlasé ženské sbory vynikajícího ruského skla-

datele Rimského-Korsakova »Obláky nebeské* a »Odpoíval

obláek« dýšící ryze ruským tónem a psané v umlé kano-

nické form ; zvlášt druhý z nich, jsa svžejší, našel v obe-

censtvu více ohlasu, než prvý. Originálností pojetí daného

textového podkladu a smlostí koncepce vynikaly ti další

sbory Švéda J. Selmera, které jeví každým taktem písluš-

níka školy nordické, jsouce místy píliš drsné a rozervané

ve výrazu.

V Berliozov smíšeném sboru »Zbožné rozjímání«,

jenž patí rozhodn mezi slabší skladby autorovy, úinko-

valo spolen s »Hlaholem« »eské dámské trio«. Um-
leckou potenci dam tchto — jak v tomto podružnjším vý-

konu, tak i v samostatn pedneseném, rovnž mén cenném

a samými »con sordino* pesládlém triu Arenského — není

možno píliš vysoko ceniti; bylo by si hlavn páti, aby

u nástroj smycových bylo dbáno více istoty intonaní a

pesnosti rhytmické a u klavíru více intelligence. Solo

v Bendlových »Obžinkách« zazpíval bassista pan Hugo Kr-

tika zdaile, a místy ist neintonoval a nkteré tóny píliš

oteven nasazoval.

První ádný koncert » e sk é jednoty pro
orchestrální hudbu« v Rudolfin .

Našemu komornímu spolku pibyla ped nedávnem
rodná sestra »eská jednota pro orchestrální hudbu*. Jde

za podobným cílem, nastupujíc na místo bývalých filharmo-

nických koncert. V prvém koncert, novým tímto spolkem

poádaném, vycítili jsme hned jasn, jak významný krok

uinn pro naši hudební reprodukci zaražením »Jednoty«.

Máme nyní záruku pouze ty sice roních koncert, však

za to nejseriosnji vedených a o programu vždy cenném a

zrale uváženém. Tím zpsobem myslíme, že bude obma
cílm našich bývalých filharmonických koncert vyhovno:
hudebn vzdlanému obecenstvu pedvádti ve vhodném
výbru nová díla domácí i cizí a hledti zárove i ostatní

obecenstvo neustále vychovávati a stupe jeho porozumní

stále a stále zvyšovati. Obma tmto požadavkm vyhovno
hned v tomto prvém koncertu »Jednoty«.*) Z novinek naší

domácí provenience proveden na nm symfonický obraz

»V Tatrách* od Vítzslava Nováka. Stává se to u všech skoro

tvoících hudebník dosti zídka, že záhy vymaují se ze

vlivu svých velkých vzor. Novák také, jako všichni i ti nej-

vtší skladatelé, ml svou periodu, kdy stál pod vlivem cizích,

však ta jest dnešního dne u nho dávno zažehnána. Z No-
vákových skladeb vyzírá již dnes duch ryze originální, pro-

sáklý slovanským cítním a myšlením, jež zvyšováno jest

ješt mistrným lokálním koloritem moravsko-slováckým.

Slova — tof jest ta zaslíbená zem Novákova, do níž, když

komponuje, jist v duchu zalétá. Taktéž i v poslední této

zde provedené skladb Novák spoinul na Slovensku a vy-

volil si zbožované Tatry za pedmt hudebního líení. A že

pistoupil k dílu s nadšením a láskou, to ukazuje ta poesie,

jíž celá skladba obetkána, ten jakýsi bolný tón, jenž zdá se

býti ohlasem duševní nálady lidu tam bydlícího a velebná

vznešenost, jež pináleží tm chmurným velikánm. Skladba

poíná krásn instrumentovaným líením stoupajících hor-

ských mlh po rozervaných, srázných štítech horských. Zá-

kladní thema skladby práv tyto charakteristické tatranské

srázy líící, jest svým melodickým a rhytmickým utváením
velmi pípadné. Z nho vzácnou obratností dovedl Novák
skladbu mocn vygradovati a v orkány horské boue, nad

Tatrami se rozbouivší, rozpoutati. V tomto míst lze vidti

instrumentaní umní Novákovo již velmi pokroilé. Dovedl
zde zstati zcela v mezích krásna hudebního a pes to

docílil pi tom znní orchestrálních mass plné, syté a

zárove i nenásilné a ne v pouhý — jak asto u mladších,

mén zkušených skladatel bývá zvykem — hluk nástroj

se zvrhající. Pedivo thematické jest tu neustále co nej-

prhlednjší a zcela jednotné. Tmto místm kontra-

stuje uvádní druhého zpvného thematu, tak mkkého
a podajného, jak srdce lidu tam pod Tatrami. Zvlášt

krásn tlumoeno toto thema ke konci skladby v poetickém

solu houslí. Líí se tu kouzlo horského veera: slunko za-

padající ozlacuje vrcholky dumných štít tatranských a k tomu
z daleka odkudsi zaznívá veerní klekání. Vše vyznívá tak

smírn, jako práv ta noc snášející se nad krajinou zakrývá

všechny ty boje a zápasy bydlících tam porobených Slovák.

V tomto pekrásném náladovém obraze, jenž po hudební

stránce vyniká vzácnou uceleností a ušlechtilostí výrazu, vi-

díme již skoro pln vyhranný význam Novákv v naší

tvorb: jemný, detailní poeta, jehož díla jsou podmalována

ryze slovanským pozadím.

Cajkovského druhá symfonie (C-moll) zve se zcela

právem ruskou. Taktéž možno ji zcela bez dlouhého váhání

nazvati pímo nejlepší symfonií Cajkovského, neb nikde jinde

tak jako v ní, nebylo ajkovským pracováno s takovou

opravdovostí a pihlíženo aspo ásten k jednotnosti stylu.

Ovšem i v ní setkáme se s pesládlostmi toho starého ro-

mána Cajkovského, které nelib se vyjímají vedle vážných,

originelních themat ruského zabarvení. Ba celá druhá vta
zdá se býti svou lehí koncepcí pímo nesymfonická. Tyto ne-

dostatky však vyváženy s dostatek ostatními dobrými stránkami

díla, jež hlavn spoívají ve pkném, svižném, roztomilé trio

majícím scherzu, a ve výborné vt tvrté. V ní stojí Caj-

kovský, co se týe varianí techniky daného thematu — jest

*) O neobyejn obtížné pedbžné práce jedinou zá-

sluhu nese paní Emma Peírková, která krásné této idei

veškeru píli obtovala. Pozn. Red,
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to ruská píse o »ápu« — velmi vysoko a dovede pln t-

žiti z národního charakteru ruského. Co do ceny druží se

k ní hned allegrová vta prvá, jež zbudována rovnž na

ruském thematu. Bohužel její úinek tíští se na dosti slabém

provedení a na mén cenné vt vedlejší.

Není jist mezi vynikajícími dirigenty žádného, jenž by

s oblibou obas do svého programu nevložil dílo teba po-

nkud slabší, však jeho umní dirigentské v plné síle uka-

zující. Tak bylo v tomto koncertu podobn s p. Nedbalém,

když vybral si na program Lisztovu »Mazeppu«. Skladba ta

dovede zajisté široké obecenstvo znamenit uchvátiti bouným
rythmem a effektní instrumentací, však co do hodnoty obsa-

hové nemže býti píliš vysoko stavna mezi ostatními díly

Lisztovými. Místy až pespíliš doráží se v ní na naše nervy

hrubými massami pln obsazeného zešfového orkestru a málo

odpoinku od hluku toho poskytnuto nám na ponkud roze-

rvaném stedním dílu. Teprve až u tetí ásti skladby poí-

nající h-dur fanfárou trubek a pecházející potom v jakýsi

triumfální pochod, zaínají dostávati se k slovu pknjší,

ryze hudební nápady, zvlášt ve vedlejší vt tohoto po-

chodu. Pkného zakonení dostalo se koncertu tvrtou B-dur

symfonií Beethovenovou, dílem to zrovna božské istoty a

jednoduchosti. To jest ta pravá krása hudební, jež nikdy ne-

zanikne, aniž sotva kdy bude pekonána. Žasneme pímo
nad prostotou spojenou s takým umním thematické scele-

nosti a opíjíme se pímo tmi kouzelnými, jako isté lesní

praménky tryskajícími melodiemi. O té hudb možno pouze

horovat a ne filosovat. Kdo by mohl zstati uzaveným proti

jemnému humoru poslední vty, aneb dtské laškovnosti

scherza. Komu by duše se nerozezpívala s adagiem této sym-

fonie. Ovšem ješt v této symfonii neshledáváme se s tím

vášnivým a hlubokým Beethovenem. Zde ješt rád se dtsky

usmívá a nevinn žertuje, blíže se leckdy v hudebním vý-

razu svým dvma velkým pedchdcm Mozartovi a Haydnovi.

Koncert ídil náš výtený a na našem koncertním podiu

zdomácnlý dirigent p. Nedbal. S jeho jménem pojí se vždy

nutný pedpoklad, že díla, která pod jeho vedením jsou pro-

vádna, jsou nastudována s nejvtší korrektností a precis-

ností. Tak tomu bylo i tentokráte. Orkestr hrál dobe a zvlášt

po rythmické stránce byl výkon jeho pímo výtený. Dojem
kazilo nám jen obas ponkud slabší obsazení smycového
orkestru, což zvlášt bylo pociováno v pompésní instrumen-

tací Lisztova »Mazeppy«.

XXIX. koncertní veer »Umlecké besedy*.

Vedle umlecky významných populárních koncert »Um-
lecké besedy « poádá hudební odbor obasné koncertní veery,

mající více intimnjší ráz, navštvovány jsouce pouze len-

stvem spolku. Hudební obsah jejich jest však vždy umlecky
cenný a seriosní. S posledním takovým koncertním dýchánkem

(XXIX.) bylo etn shromaždivší se posluchastvo jist pln
spokojeno, neb výtená umlkyn houslová sl. Mary
Hallova stála v popedí bohatého programu. Slena jest

vynikající žákyní našeho proslulého houslového paedagoga
prof. Ševíka a nikdy jist výtené škole uitele svého

k hanb nebyla a nebude. Pedností její hry jest peistá
intonace, massivní a plný ton, temperamentní hra — místy

slenu až k ponkud rychlejším tempm svádjící — a neoby-

ejn vyvinutá na dámu pímo fenomenální technika.

V houslovém koncertu ajkovského excelovala její

ídká vyrovnanost tónu a lehkost pekonávání i tch nejobtíž-

njších míst, ve Vieuxtempsovu »Adagiu« — jedné z nejlepších

skladeb tohoto francouzského houslisty — velmi zpvné
traktování hudební fráse a v Paganiniov »Moto perpetuo*

byl to mistrný cvik ruky pravé, jenž po he její pravé boue
pochvaly vyvolával. Intelligentní a spolehlivou doprovázekou
sleniných sól byla sl. M. Voj áková. O úspch veera
dlila se se sl. Hallovou mladistvá, velmi píjemným a mkkým
hlasem nadaná zpvaka sl. Milada Kocourková
Podobn co svrchu uvedená její družka jest i ona odcho-

vankou pražské konservatoe. Co se týe kvality jejích

hlasových prostedk, tu možno se o nich co nejpíznivji

vyjáditi. Jemné, vele zabarvené mezza voce a snadné,

nenásilné ozývání se vysokých tón hlasového rejstíku —
tof mluví vše ve prospch jejího výkonu. Zvlášt nutno

oznaiti za zdailý její pednes slovenských lidových písní

Novákových. Dobrým klavírním prvodcem byl íslm jejím

p. A. Elšleger. Tetí absolventkou pražské konservatoe zde

debutující byla sl. Ada Sedláková. O vyznaení úspchu
její hry není také možno býti dlouho na rozpacích. Hraje

solidn, ist a má hojnost virtuosní zrunosti na svém

nástroji. Za nejlepší teba udati její pednes Bach-Taussigovy

Toccaty a fugy a Smetanova »Furianta«.

Koncert nmecké filharmonie v Praze.

Mozartova C-dur Jupiter-symfonie jest bez odporu nej-

vtší a nejgrandiosnjší ze symfonií tohoto velikána klassika.

Složena roku 1788 v dob práv po »Don Juanu* a ped
»Cosi fan tutte«, spadá do té periody, v níž stál Mozart na

vrcholu své tvorby. V této symfonii zraí se již veškery pední

charakteristické znaky Mozartovy.

Poukazuje-li znamenité thematické pedivo prvé vty na

Mozartovo umní v tomto oboru, je-li druhá vta — krásné,

v tiché blaženosti zatopené andante — obrázkem jeho va-

rianí techniky, mže-li tetí vta sloužiti za vzor Mozartov-

ského menuettu, tu finální vta — proslulá co unikum v lite-

ratue hudební kombinováním ve dvojitém kontrapunktu

psaných pti subjekt — jest jist vrcholem Mozartovy poly-

fonie. Dle tchto pedností nutno každému uznati dílo toto

za vrchol symfonické tvorby Mozartovy a za veledležitou

složku nejvážnjších program koncertních.

Bohužel u nás toto dílo bývá dosti zídka dáváno, až

zase teprve letošního roku ohlašovaly jej na svých pedbž-
ných programech ob pražské filharmonie (a v eské filhar-

monii patrn, máme-li viti doslechu, s provozování jejího

sejde). Za to nmecká filharmonie si s ní pispíšila a na

tomto koncertu (druhém) se zdarem ji provozovala.

Hlavním bodem koncertu tohoto byl opt — jak se

zvykem již ustálilo — njaký cizí sólista. Tentokráte to byl

proslulý pianista Sauer, jenž co prvé íslo svj druhý C-moll

klavírní koncert s prvodem orkestru zahrál. Akoliv vyniká

tato práce elegancí a vkusem myšlének a jemnou, místy také

brillantní instrumentací, pece má lecjaké stinné stránky. Co
nejvíce tu zaráží, to jest ta nápadná myšlénková roztíštnost,

krátkodechost a fragmentárnost. Že koncert psán jest v jedné

vt, to nemže nikterak zarážeti, neb dávno to již novým
není, však že úpln rozražena jest tu symfonická forma, to

jest nápadným. Na míst kompaktní zaokrouhlenosti a logi-

ckého vyvíjení oblibuje si skladatel v jakémsi improvisování

a kladení nkolika zcela rznorodých skladeb vedle sebe,

ímž nabývá skladba charakteru z pkného materiálu zhoto-

vené mosaiky. Pes tyto vady dovede však vždy ješt uplat-

niti skladatel svj velmi vyvinutý smysl pro gradaci a vkus,

a nikdy nenechává sólovému nástroji — jak tomu bohuže



374

mnohdy u moderních skladatel bývá — v proudu orchestrál-

ního doprovodu zaniknouti.

Další ást programu tvoila ješt oblíbená suita Bizetova

»Roma«. Jest to jedna z prvých novjších orchestrálních suit

francouzských a zapoata skladatelem ve vku 28 let. P-
vodn zvala se za života skladatelova »Souvenirs de Rome«
a teprve po smrti jeho provozována pode jménem dnes uží-

vaným. Jest to poadí ty skladeb, jež všechny vynikají

krásným hudebním obsahem a plynnou melodikou. Však
všechny tyto tónové obrázky, tak je možno nazvati, neprozra-

zují toho Bizeta, jejž známe z »Carmen«. Jest tu vidti, jak

mladý skladatel nemže se vybaviti doposud z vlivu Beetho-

venova (prvá vta) aneb Mozartova (vta tetí), aneb z vlivu

pedchozí tvorby francouzské (vta druhá). Teprve poslední

vta, »Karneval« zvaná, jeví markantní rysy Bizetovské jak po
rhytmické stránce, tak instrumentaním koloritu a modulaci

ba dokonce i její vedlejší vta vzbuzuje jisté reminiscence

na »Carmen«.

Orchestrální ísla koncertu doplovaly dva Schubertovy

pochody v effektní a vkusné instrumentaci Lisztov, z nichž

zvlášt druhý se líbil pikantními rhytmy a elegancí melodické

kontury. Co se týe provedení, tu nutno tentokráte zmíniti

se pochvaln o velmi distinguovaném ízení koncertu panem
kapelníkem Leonem Blechem a o neobyejné, daleko lepší

než díve, vypracovanosti orchestrálního výkonu. Virtuos

Sauer, jenž program zakonil temi sólovými skladbami, mezi

nimiž byla také prvotní klavírní verse nedávno u nás hra-

ného Lisztova »Mazeppy«, nadchl jist všechny neobyejn
vyrovnanou a istou technikou, velkou zpvností tonu jak

ve fý) tak v pp, boulivými martellaty a nevyrovnatelnou

elegancí staccata. an Branberger.

Zprávy spolkové.

Olomouc. Pvecko-hudební spolek »Žerotín« provedl
tikrát Smetanovu zpvohru »Dalibora« na jevišti národ-
ního domu v Olomouci dne 15., 16. a 23. listopadu 1902
s úspchem velmi estným. Mimo velká oratorní díla a sbo-
rové skladby pstuje »Zerotín« v nedostatku eského divadla
v Olomouci i eské opery, maje s dostatek výkonných sil

pveckých pohotov, a provedl prbhem nkolika posledních
let 17krát 'Prodanou nevstus 4krát »Hubiku« a
nyní 3krát »Dalibora« od Smetany. Operní pedstavení
jsou neobyejn psobivá a shromáždí pokaždé velký poet
obecenstva, tak že prostorná dvorana Národního domu bývá
vždy naplnna. »Dalibora«, jakož i díve ostatní zpvohry
Smetanovy, nacviil a ídil sbormistr Žerotínský pan Ant.
Petzold, jehož umlecká dovednost a vysplá obratnost
v ízení jest všeobecn známa. Umlecký výsledek prove-
dení »Dalibora« pevyšoval daleko úrove diletantského
výkonu, což jednomyslným úsudkem netoliko obecenstva,
ale i kritik hudebních a divadelních zjištno jest. Výprava
scénická byla nádherná a režie (pp. Mach a Matura) zdailá.
Ze sólist nad jiné vynikl p. JUDr. Richter (Dalibor), jehož
skvostný materiál hlasový (tenor), výtené ovládání hlasu,
provázené správnou vokalisací, a pípadná hra zjednaly pvci
zasloužené boulivé pochvaly obecenstva. K nmu družila
se velmi estn paní Božena Tmová (Milada); její

výkon dramatický byl skuten vzorný; hlas její jest kovový
v poloze spodní a stední

;
vysoké tony pivedla k plné

platnosti. Jest to intelligentní pvkyn, která zasluhuje vše-
stranného ocenní. Ostatní partie zpívali: p. Bouchal
(krále Vladislava), jenž vyniká mohutným barytonem, slena
Vyhnánkova (Jitka), zamlouvající se roztomilým objemným
hlasem sopránovým, p. Dr. Fischer (Beneš), ovládající ba-
sový hlas znaného objemu, p. Lorenc (Vítek), líbezný
tenor lyrický a p. Pevný (Budivoj), intelligentní pvec.
Orchestrální ásf provedla k úplné spokojenosti vojenská

kapela pluku . 93. — Souhra byla zdailá. Jest nesnadno,
do odborného listu hudebního psáti kritický referát o vý-
konech jednotlivých sólist, v 'Daliboru* olomouckém úin-
kovavších

;
pi nejmenším lze oekávati výtku, nebo alespo

domnnku tenáovu, že pisatel referátu smahem vše chválí

a že provedení opery diletanty nemže se vymknouti z rámce
prostednosti diletantské. Než není tomu tak. »Zerotín« má
skuten dovedné, rutinované, odborn vzdlané síly pvecké,
z nichž valná ásf má i náležitou zpsobilost divadelní, osvd-
enou na rzných jevištích operních. Proto teba výslovn
poznamenati a zjistili, že »Zeroíínv« výkon iní právem ná-

roky na umleckou vysplost a dokonalost, ehož nejlepšjm
dkazem jest, že obecenstvo z široka-daleka chvátá na »Ze-
rotínské* opery a že »Zerotín« provedením nejpednjších
plod operních zvnlého mistra Smetany plní vhodným a zá-

služným zpsobem umlecké poslání své.

Jiudební pehled "Prahy a venkova.

Blafná. Cecilská zábava zpváckého spolku »Uslavana*
dne 22. listopadu. Dirigent Jos. Novák. Poad: Malát: »Zpvy
lidu eského I.« (mužský sbor s prvod.). Loewe: » Hodiny*.
Schubert: »Zastaveníko« (p. Jan Adámek). Blodek: »Duetto
ze »V studni « (sleny Olga Franzlová a M. Martinovská).

Národní písn z »Pivodova vnce* (sl. Rž. Princová).

Vendler: »Tetí kytice-* (smíš. sbor). Lidové písn z »Pivo-

dova vnce« (P. Em. Fencl). Vymetal : »Za hory*, »Já
v snách T vidl« (p. Jan Adámek). Malát: »Zpvy lidu e-
ského I.« (smíš. sbor s prv.). Lidové písn (P. Em. Fencl).

(Prvod sl. Franclova a Jos. Novák.) Zábava vyznamenala
se vzorným provedením veškerých ísel poadu. Návštva
velmi etná a nálada pátelská, pln uspokojující.

Karlín. Mikulášská zábava »Slavoje« dne 6. prosince.

Z poadu: Malát: »Zpvy lidu eského* (mužský sbor s pr-
vodem). Sequens : »Na mezi« — »Soumrak«, písn (slena
Konigbauerová). Laub : Dvojzpvy pro ženský sbor. Paukner

:

»Po kázání* (mužský sbor). Vogner: »Sanice«, smíšený sbor
s prvodem. Rute: »Audience pana France«. Opereta. (Pan
Franc p. Provazník. Vrchní p. Rudovský. Mušketýr p. Kovaík.)

Kromíž. Zpvácký spolek »Moravan« provede dne
7. a 8. prosince Stvoení, oratorium pro soli, smíšený sbor

a orchestr od Josefa Haydna. ídí sbormistr »Moravana«,
pan Ferdinand Vach. Soli: Soprán I. sl. Olga Bergerová.
Soprán II. sl. Ržena Janeková. Tenor p. JUDr. Rom. Hauk.
Bas p. Matouš Balcárek. Sbor: Mužský a dámský odbor
»Moravana« za pispní chovanc c. k. ústavu uitelského.
Orkestr: Mstská kapela kromížská a ochotníci.

Olomouc. III. koncert »eské Filharmonie* dne 1. pro-

since. Dirigent: Karel, Moor. , Poad : Dvoák: V pírod.
Ouvertura. Smetana: Šárka. Cajkovský: Andante cantabile.

Dvoák: Symfonie z G-Dur. Nedbal: Poloneza z »Pohádky
o Honzovi*.

"Plze. Koncert »Hlaholu« dne 29. listopadu. Poad:
Dard-Janin : »Pjme stále« (mužský sbor »Hlaholu« '. Vítzslav
Novák: Op. 8.: »Píse melancholická«, »Veer* a »Nové
Slovenské písn« (pí. M. Musilová). Paganini : Koncert (Mary
Hall). Vendler: »Ukolébavka*, »Peháky* a »Celoroní vý-

živa* (dámský odbor »Hlaholu«). Cajkovský: Arie »Tafany*
z Ongina (pí. M. Musilová). Zóllner: »Tábor cikán*, fan-

tasie pro smíšený sbor se sólovým kvartetem. Upravil B.

Jeremiáš (»Hlahol«). Molique: »Andante« a »Fandango*
(Mary Hall). Svendsen : »Veerní* a Hajdrik: »Jadransko
morje« (mužský sbor »Hlaholu«). Dirigent Norbert Kubát.

Klavírní prvod: JUC. Josef Motyka a slena Vojákova.

Jednota eskoslovanských editel kr, ka-

pelník, varhaník a majitel hudebních škol.

(Za redakci této rubriky odpovídá B. Kašpar.)

Náš zákon. (Pokraování.)

Tak tedy stali se uitelé iditeli kru, kdežto ped
zákony z r. 1869 byli iditelé kru uiteli. Pomry se obrátily.

Rozvoj školství našeho jest ohromným za posledního
plstoletí, a také požadavky na uitele, jako vychovatele
zmnohonásobeny.
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Také reforma hudby chrámové spadá do ticeti posled-

ních let a vedle ní i rozvoj umní hudebního zvlášt v národ
našem dospl výše obrovské, umní eské produkní i repro-

dukní vzbudilo obdiv celého vzdlaného svta. Ve stejném
pomru vzrostly v požadavky i na hudbu posvátnou kladené.

Ta vyžaduje dnes lovka celého.

Zrovna tak uitel dnes musí cele škole se vnovati
a i pi nejlepší vli nemže najiti volného asu k zamstnání
vedlejšímu, zvlášt když každé z obou požaduje pro sebe
lovka celého.

O tom ostatn není sporu mezi stavem naším a stavem
uitelským, jako celky. Uitelstvo již ped námi zásadu tuto

hlásalo, a ve. vlastním svém zájmu o provedení její jist se

piiní. (Viz . U., Šk. Obz. a j. listy.)

Také duchovenstvo jist nebude initi námitek proti

požadavku našemu, v zájmu vlastním i církevním.

Zde tedy poítati smíme, ba musíme na vydatnou
pomoc se strany obou nejinteressovanjších ve vci initel,
jedná se konen jen o místa nejmén výnosná. Tlakem
pomr pešla již všecka skoro dležitjší místa iditelská

v ruce hudebník z povolání, a mnozí, práv nejlepší uitelé-
hudebníci, aby mohli svdomit úad svený konati, zekli
se dráhy uitelské (z mnohých jen uvedu Hniliku, Havlasu,
Šuberta, Jeremiáše, Spala a j.). I v tomto ohledu jest dnes
obrácený pomr, jsouf pomry uitel výhodnjší, než naše,

vzdor své neúprav, dnes zíkají se zase ízení kr, a proto

i v nepatrných mstekách stávají se iditeli kru hudebníci
z povolání.

To není eeno snad na úkor uitelstva, jest jen pi-
rozený následek vývoje pomr.

Tak tedy ze všeho uvedeného zjevno, že návrh náš
pimyká se k pítomnému stavu a proudní, že není proti
žádnému stavu namíen, a že proto smíme nadíti

se všestranné podpory krok svých, a tudíž že dá se zcela

snadno, bez pevrat a píkoí jiným provésti.

Systemisování míst iditelských má i národní význam.

Dnes eskému umní hudebnímu obdivuje se celý svt,
echy zvány vlastí hudebník, ale eský hudebník doma
není vážen, strádá a živoí. A kolik jest tch, kteí z nepatrného
potu absolvent odborných uiliš hudebních v Praze a v Brn,
i tento trpký, suchý chléb doma obdrží? Vtšina musí do
ciziny, do vyhnanství, kde zase pravideln odcizují se národu
svému. A to jest u malého národa zjev povážlivý, Nám jest

každá duše drahou, a zde plýtváme práv vzdlanými, intel-

igentními píslušníky svými.

Jak a pro stanovena výše služného § 2., bylo již na
tomto míst vysvtleno. — § 3. pimyká se úpln k dosa-
vadní praksi úad, i nezpsobí tedy nikomu obtíží, aniž
nových bemen poplatnictvu pidá. Mže-li nkde tak býti,

mže i všudy.

Chceme-li v § 4., aby štola a poplatky z fundací, jakožto
plat za funkce mimoádné nebyly do služného vpoítávány,
jest to jen spravedlivým. Ostatn štola rok od roku klesá

a musíme z ní zpváky vypláceti. Teké není u nás postupu,
ani ptiletých zvyšování služného ! Aby pi zizování fundací
i na nás bylo pamatováno, jest zavedeno již, pokud víme,
v diecési lublaské.

§ 5. (pi obadech cirk. nesmí bez dovoleni iditele
kru cizí sbor ani za plat, ani zdarma úinkovati) nepotebuje
kommentáe, pozorný tená rubriky této pamatuje se, že
astji o vci té zde psáno bylo. Dodávám jen, že není to

pouhé ubírání píjmu iditeli kru, ale i úhona umní cír-

kevnímu. Kterak má udržeti se a zdokonalovati sbor chrámový,
je-li jen darmo dobrým, za plat jdou »páni« jiní, kteí oby-
ejn pro vše jiné mají zájem než pro hudbu posvátnou.
Jak vypadá to s tím »bezplatným« vystupováním, víme ! Bu
bývají pozváni k hostin, nebo obdrží »estnou odmnu
na noty« a j. a j.

§ 6. žádá, aby na poteby kru (ne tedy editele samého)
jako: hudebniny, struny, svtlo a pod., povoleny byly pi
mené dotace, zdál by se zbyteným, ponvadž rozumí se
to vše

=
samo sebou. Ale kdo zná pomry a ví, že vzácností

jest kr, kde vnuje se nkolik desetník ron na hudebniny,
a že šmahem musíme ze svého je kupovati, že na struny

!

a svtlo poskytovány »obnosy« až 40 i 60 kr. ! ! (ron)

uzná nutnost jeho. Kterak máme provozovati astji novinky,
skladby našich skladatel, když není za jich kupovati.

Opisování se nedovoluje, a také dnes ani nevyplácí. Kterak
ale mají potom nakladatelé vydávati je, nemajíce odbratel,
a kterak skladatelé psáti, nemajíce nakladatel a vdouce,
že skladby jejich se neprovozují? Trpí tedy umní, produkce
i reprodukce, trpí i bohoslužba ! (Pokraování.)

Rzné zprávy.

* Paní Bradáová-Vykoukalová, pedasn pensionovaná
výtená síla naší zpvohry, pozvána byla eským divadlem
v Brn k pohostinnému vystoupení v úloze »Pikové dámy,
kteréžto pedstavení dne 3. prosince t. r. pipadá ve prospch
stavby Národního Brnnského divadla. Bylo tedy s podivením,
když výbor spolku pensijního Národního divadla v Praze
žádost o povolení k vystoupení umlkyn zamítl. Po interpelaci

družstva brnnského žádosti pí. Vykoukalové vyhovno.
editel pan Lacina, aby odškodnil umlkyni za nezištné,

obtavé úinkování pi pedstavení »Pikové dámys nabídl

hostu z dvou dalších následujících pedstavení jisté procento,
které však uvdomlá umlkyn stejn refusovala ve prospch
stavby N. D. brnnského. Toto další pohostinné vystoupení
však výborem pensijního spolku zakázáno — takže radostné
oekávání brnnského obecenstva, moci v intencích obtavého
pražského host stejn dokumentovati peetnou návštvou
i jednak úctu a obdiv k svéráznému, vzácnému umní pí.

Vykoukalové, i jinak složití povinnou hivnu na oltá vlaste-

necký — stává se odmítavostí pražských faktor illusorním.

Popávajíce této zpráv místa, nemžeme opominouti k tomu
poukázati, že v záležitosti této dozajista jedná se toliko

o njakou formální vc, kterou snad na optnou žádost se
strany brnnských poadatel snadno lze uvésti ve stav

všestrann uspokojující tím více, ana práv umlkyn tak

vzácného zrna, jakou jest pí. Vykoukalová, zplna zaslouží,

tšiti se v každém ohledu nejpelivjší pozornosti.

* Pan Lev Zelenka, koncertní mistr na harfu, kon-
certuje v píštích dnech v Cáchách, Lucemburku, Kolmaru,
Múnsteru a jiných nmeckých mstech. Všude, kam umlec
dosud pišel, pijat kritikou i obecenstvem nadšen.

* Mahlerova 3. Symfonie byla pi svém prvém prove-
dení v Barmen ízením kapelníka Hopfe nadšen pijata.

* Raoula Koczalskiho opera »Rymond« docílila v Cáchách
velkého úspchu. Pítomný skladatel byl po každém jednání
bouliv vyvoláván.

* Nedávno v Itálii zemelá naše krajanka, pvkyn Te-
reza Stolzová, odkázala 30.000 lir na výzdobu hrobu Verdiova.
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J
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Peklady

P. I. ajkovský:

Ob heller Tag.

Op. 47., . 6.

Af jasný den je neb ticho vlá nocí,

a sen mne láská neb bolný rve sten,

všude mne sleduje, plní mou bytost,

jediná myšlénka, hlas vyšších mocí,

na tebe jen, na tebe jen, na tebe, na tebe jen.

Budoucnost vábn se pede mnou týí,

v srdci mém buduje láska si chrám . . .

Nadji, víru i jásavé zpvy, vše to, co v duši mi

velkého klíí,

z tebe jen mám, ach z tebe jen mám, z tebe jen

mám

!

Af v blaha chvíli neb smutku a tísni

beze stop zajdu a všeho se vzdám,

jedno vím pece, že k smrti a vroucn

v srdci svém, plnikém lásky a písní,

ráda t mám, ráda t mám, v srdci svém,

plnikém lásky a písní, ráda t mám, ráda mám

!

Pel. M. Ježková.

J. Brahms:

Vrnost.
(Liebestreu.)

Pono již, pono již, svj žal, dít mé,

v moe šíré hlubin! —
Kámen snad zstane v moe hlubinách,

mj žal vždy zas vyplyne.

Lásky tíž, lásky tíž, z ader vyrvi svých,

z ader vyrvi, dít mé

!

Byf i kvt uvadal, zemi oderván,

zda tak láska zahyne?

Vrnost svou, vrnost svou, slov jen prázdných zvuk

vtrm v pospas vydal on!

Skal tém vichice zachvátí zlá,

vrnou lásku nezdolá,

mou vrnost nezdolá!

Pel. M. Musilová.

k písním.

J. Brahms:

Ukolébavka.
(Sandmánnchen.)

L

Hle, kvíteky již spjí,

msíku, v zái Tvé.

Hlavinky uklánjí

na stoncích lehounké.

[s Jíž zachvívá se strom i ke
a šumí jako sen.

Dímej, dímej, dátko moje jen.
:]

II.

I ptáat zpvných píse,

co znla v blankytu,

utichla již — a díme
ve hnízdech úkrytu.

[:Jen cvrek svojí písnikou

se hlásí ve tvj sen.

Dímej, dímej, dfátko moje jen.:]

Pel. M. Musilová.

P. I. ajkovský:

Durch die Gefilde des Himmels.

Op. 47., . 2.

Prostorem nebeským letla tichounce duše,

dol ku zemi vysílala žalostné písn.

Slzy z nich kanuly co hvzdy do všehomíra,

za ní se táhly jak chvostnatých paprsk štka.
A na potkání se nebeská ptala jí svtla

:

»Duše, ty truchlíš? pro ve tvojích oích jsou slzy?«

Tu ona na to jim ekla: já vzpomínám na zem,

já jsem tam pemnoho nechala hoe a žalu

!

Mnoho, pemnoho hoe, ach pemnoho dole jsem

nechala hoe a žalu.

4
Zde slyším stále jen chvalozpv o vné slasti,

blažení duchové neznají náku ni zloby.

Ó, tam na zem mne, mj tvrce, nech jiti zas znova,

nech mne tam snášeti bídu a nadji síti,

ó tam na zem mne, mj tvrce, nech jiti, tam na zem.

Nech mne tam snášeti bídu a nadji síti.

Pel. Dr. A. Kurz.
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Koncerty.
Velkýkoncert pensijního spolku len

sboru a orchestru Národního divadla ve pro-

spch pensijního fondu v Rudolfin.
V poslední dob byl valn omezen poet pražských

koncert, na nichž se provozovala vtší vokální díla s do-

provodem orchestrálním. »Jednota hudebních umlc«, jež

díve dvakráte do roka provádla nás oratorní literaturou,

pemnivši své koncerty na ist instrumentální, penechala

bývalou úlohu svou pouze jarnímu koncertu »Hlaholu« a

výše uvedené pensijní instituci. Tím ovšem tyto dv po-

slední nabývají ješt vtšího významu pro náš koncertní ruch

než mly díve, neb musí nyní v urování svého programu

si vésti velmi úeln a racioneln.

Z té píiny byli jsme velmi potšeni, když pi tak

ídké oratorní produkci bylo nám pedvedeno dílo zcela

nové a v Praze doposud neprovozované. Jest jisto, že do-

stalo se tím naší koncertní sezon milého osvžení a obo-

hacení. Tímto dílem oboru oratorního, jež stalo se ped-
mtem interessu naší veškeré hudební obce, jest Massenetovo

biblické drama »Marie Magdalena*.

Ponvadž v tomto listu v píslušném lánku (ís. 45

až 46) obšírnji o významu a klassifikaci díla tohoto pojed-

náno a obsah jeho s dostatek vylíen, tu nutno omeziti se

pouze na posudek o provozování jeho spojeným sborem a

orchestrem Národního divadla. Vypravení pozoruhodné no-

vinky této možno nazvati, celkem vzato, za zdailé. V ele
provedení stál p. kapelník Anger, jenž jistou rukou dovedl

se penésti pes všechny obtíže partitury a jenž zvlášt v or-

chestru pivedl k místu výkon pesný a bezvadný. Sbory

nastudované p. kapeln. F. Pickou nezstaly také nikterak za

orchestrem pozadu. Ze sólist byla výbornou Marie Magdalena

sl. Bobková, jejíž mkký, nžný hlas jest pímo predesti-

nován pro partie lyrické; rovnž dobe osvdili se slena

Hedy Feldenova (Marta) a p. Šír (Jidáš). Jest pouze lito-

vati, že pro partii Ježíše nebylo možno získati spolehlivého

lyrického tenoristu. Pan Figar, a zcela pesn a korrektn

své úloze vyhovl, má pro podobné partie píliš tžký, ne-

ohebný hlas.

VI. koncert eského spolku pro komorní
hudbu.

Program tohoto komorního veera byl velmi krásný.

Podány tu obecenstvu ti pravé perly literatury kvartettní.

Smetanv kvartett »Z mého života« patí zajisté mezi nej-

krásnjší smycová kvartetta. Vždy nikde nebylo hudebníkem

vloženo do vymezené formy sonátové tolik hloubky citu a

vlastní duše, jak se stalo Smetanou pi psaní této tragedie

svého života. Nikde nepodává se nám cítní umlcovo tak

bezprostedn a konkrétn — nikde neshledáme se s auto-

biografií umlcovou vrnji a tklivji vylíenou. Provozo-

vání tohoto vynikajícího díla Smetanova »eským kvartettem*

možno nazvati pímo unikem. S takovým temperamentem a

s tak dokonalým vžitím se do part svých jako v tomto

kvartettu Smetanov, nehraje žádné jiné dílo. Schumanv
F-dur kvartett, hned po práci Smetanov provozovaný, jest

krásným dílem klassika vládnoucího vzorným výrazem a

snadno pohybujícího se v technice smycového kvartetta

;

a jest psán v ponkud menších rozmrech, pece má
mnoho krásných míst a jednotlivostí. Tak hned prvá vta,

založená na melodickém thematu, jest krásn procítna, a

'aktéž i variace druhé vty jsou velmi zajímavé. Ku konci

programu provedeno interessantní B-dur kvartetto Beetho-

venovo op. 130. Svou šestivtostí a komplikovanjší prací

polyfonickou poukazuje dílo toto na svj pvod v pozdní

period tvoení Beethovenova. Prvá vta zdá se k nám mlu-

vili s tží potlaovaným bolem duše a jakýsi neklid, vnitní

bol propjuje jí charakter dlouhého, velkolepého provedení.

Vbec všechny vty tohoto kvartetta jsou tak rozdíln nala-

dny, jak to málo kde u Beethovena najdeme. Je-li druhá

vta »Presto« místy až píliš veselá — humoristicky psobí
její mezivta s chromatickým sestupem prvních houslí, což

vyznívá jako potlaovaný posmch — jest zase naopak vta
tetí psána velmi vážn a kontrapunkticky propracována.

A k tmto tem vtám pojí se k našemu pekvapení vta
nadepsaná »alla danza tedesca*, jež jest Bachovsky naladna

a upomíná nás na náhodou sem zbloudilou vtu ze staré

tanení suity. Po ní následuje »cavatina«, zhudebnný to po-

vzdech vroucí duše, avšak jakousi bázní — nasvduje tomu

stední ást skladby — stísnné. Vesele a hybn koní kvar-

tett vtou šestou, jež na nás se usmívá hopkavým thematem

hlavním a zpvným vedlejším. — Ob kvartetta, jak Schu-

mannovo, tak Beethovenovo, provedeny vzorn a zcela

Stylov. Jan Branberger.

Zprávy spolkové.

Hoice. Pvecké spolky »Vesna* a »Raibor« i hudební
spolek »Dalibor* získaly si jist vdk a pochvalu obecenstva,
vypravivše dne 16. m. m. koncert k uctní památky Pavla
Kížkovského. Krátkým proslovením o život téhož a pso-
bení (p. prof. Ant. Rudl) uvedeny posluchai na pam velké
zásluhy kísitele zpvu erkého. Ukázky tvorby jeho sborové
a sólové nejlépe svdily, jaké perly vytvoil Kížkovský pro
naši literaturu hudební. Tžisko jeho tvorby leží ovšem ve
sboru mužském a zpvácký spolek »Ratibor« za pelivého
ízení sbormistra p. C. Pilae ohnivým pednesem obtížných
sbor »Rozchodná« a »Dar za lásku«, které boui potlesku
vzbudily, ukázal, co zmže píle, vytrvalost a láska k vci.
— Díví jednota pvecká »Vesna*, za ízení sbormistra pana
B^ Jahelky, delikátn pednesla nžné a oblíbené sbory
»Zaloba< a »Odpadlý od srdca« v pípadné úprav pro
ženský sbor editele kru p. . Pilae. — Sólová píse
zastoupena byla dumnou náladou dýšící »Jesení«, pkn
interpretovanou slenou R. Cernohubou, za pesného a

jemného prvodu osvdené naší domácí pianistky sleny
K- Le Grainové. — Hudební spolek » Dalibor « nemohl svou
hivnou pispti k oslav Kížkovského, jelikož nemá vhod-
ných skladeb orchestrálních. Proto sehrál svižn za ízení
p. C. Pilae Smetanovu ouverturu k »Hubice« a Malátova
»Furianta«. — Zvlášt milý host o tomto slavnostním veírku,
sl. Pavlína Gosserová z Nového Bydžova, svým umním
velice pispla k lesku veera pednesem obtížných skladeb
pro housle: »Caprice na národní písn* od Fr. Dvoáka a

»Cikánské nápvy« op. 20. od Pablo de Sarasate. Tón sleny
je istý a zvlášt kantilena plynná a pednes oduševnlý.
Tyto i milé vystoupení její vyvolaly v obecenstvu boui
potlesku, tak že donucena byla pidati »Elegii« od Kai bulky
a jedno íslo z romantických kus od Ant. Dvoáka. Slenu
koncertistku s pravým porozumním a delikátn provázela
známá koncertní pianistka paní Louisa Jirsáková.

"Praha. Dne 26. listopadu konal >Hlahol* ádnou
valnou hromadu, ve které pro správní rok 1902/3 zvolen byl

starostou optn JUDr. Jan Fleischmann, námstkem
Ferdinand Tadra. Výbor, v téže valné hromad zvolený,

konstituoval se ve schzi dne 29. listopadu následovn:
Jednatelem jest prof. Alois R u b 1 i , pokladníkem prof.

Antonín Adámek, archiváem Vilém S y ky t a, ob-
adníkem enkHora, zapisovatelem Julius Fediów,
listovním Josef Mldner, správcem místností E m.
Starý; ve výboru zasedají dále pp. : MUC. Jos. Gregor,
Rudolf Lichtner, František Menšík, Karel
Rychtá ík a František Schlaffer.
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j-fudební pehled "Prahy a venkova.

ernikovice u "Rychn. n. \\x\kz. (Dirigent pan hrab
Bohuslav z Kolovrat.) Poad cecilské zábavy: Rozkošný:
Pedehra ke zpvohe "Svatojanské proudy«. Orchestr.

Vendler: op. 14. »Odejdi do polí « a »Tvé*. Smíšený sbor.

Haydn: Symfonie . 6. Orchestr. Procházka: »Návrat a shle-

dání*. Mužský sbor s prv. piana. Hímaly: Pedehra ke

komické zpvohe "Zakletý princ«. Orchestr. Rutt: »Máj«.

Smíšený sbor. Dvoák: "Slovanské ance«. Rada I. . 1. a 3.

Orchestr. Bendi: »Ržinko má, dímej!*

)ašice. Koncert Dašické kapely za spoluúinkování

pp. Frant. Jedliky, J. Michálka a B. Kašpara. (Dirigent pan

J. Vejda). Z poadu: Rossini: »Italiánka v Alžíru*, ouvertura.

Smetana: "Prodaná nevsta*, sms, upravil V. Pokorný.
Filipovský: »Koncertuí polka pro flétnu«. Nohýnek: >Slovan
jsem a Slovan budu«, ouvertura. »Písn Leopolda Strop-

nického*. ermák: »Snáka«, ouvertura. Filipovský: »Rej
skítk«, hudební žert. Smetana: » Hubika*, fantasie, upravil

B. Jeremiáš. Hora: "Sokolské písn*, sms.

"Dvr Králové n. L>. Koncert hudebního spolku
"Dvoák« dne 7. prosince. (Dirigent p. J. Kafka). Poad

:

Wagner: Slavnostní pochod z op. "Tannháuser*. Weber:
»Preciosa«. Ouvertura. Cajkovský: Valík z opery »Eugen
Ongin*. Schumann: »Veerní píse*, Oanne: »Arlequinade*.
Mazurka a Komzák-Aletter : "Zlaté sny.« Valík. Pro smycový
orchestr. Smetana : "Tajemství". Ouvertura. Moniuszko : Arie
z opery »Halka«. Thomas: Baletní hudba z opery »Mignon*.
Hora: »Sokolské písn«. Sms.

Jiradec Jind. Jubilejní koncert »Slávy Dcery* dne
8. prosince. Poad : Smetana : »Modlitba dívek«, ženský sbor

z opery »Braniboi v Cechách« s prvodem piana. ("Slávy
Dcera*). Gelterman :» Koncert A-moll«, pro violoncello (pan
Reiser). Chvála: "Milování* a "Hubiky*, trojzpv pro
ženské hlasy. ("Slávy Dcera*). Kovaovi : "Loutkáv sirotek*,

melodram. Malát: »Našim ženám«, ženský sbor s prvodem.
(»Slávy Dcera«). Piskáek: "Píse lásky« a Popper: »Polo-
naise*, pro violoncello (pan Reiser). Bendi: »Na vlnách*
(Gpndoliera) a Paukner: "Stáza arodjnice*, smíš. sbory.

("ernín* a "Slávy Dcera«).

Mor. Ostrava. Koncert zpváckého spolku »Lumír«
dne 8 prosince. (Dirigent: C. M. Hrazdíra.) Poad: Novák,
op. 19, 1. : a) »Ranoša« a op. 19, II.: b) "Zakletá dcera«, bal-

lady pro smíš. sb. s prvodem orch., Grieg, op. 20: »Ped
branou klášterní*, pro sólové hlasy a ženský sbor s prv.
orch., Mendelssohn, op. 25 : Klavír, koncert z G-moll s prv.
orch. (sl. Bož. Balcarová), Smetana : »Vyšehrad«, symf. báse
pro velký orch. Grieg, op. 31 : "Poznání vlasti,*, muž. sbor
s barit. sólem s prv. orch. (Sola : pí. Zd. Šalomounová,
sl. J. ulíková a p. MUDr. A. Stuchlý.)

"Pefrinje. Koncert zpv. spolku »Slavulj« dne 29. listop.

Poad: Malát: Ouvertura ze slovanských nápv (orchestr),

Haydrich: Jadransko morje, Žák: V bílý kvt jsem dlouho
hledl, muž. sbor, Talich : Pemýšlení, žen. sbor, Rosenberg-
Ruži : Sen, muž. sb., Talich : Pjesme glas (mazurka), smíš.
sbor, Christof: Sms nár. písní (orch ). Sbory i hudbu ídil
mstský kapelník p. Ivan Talich.

*Písek. Velký koncert pv.-hudeb. spolku »Gregora«.
(Dirigent: Boh. Jeremiáš.) Poad : Smetana : Vno, muž. sb.,

Kretschmann i Koncert A-moll, op. 59. pro violoncello (skla-

datel), Suk: Žal a Touha, žen. sbory s prv. klav., Mozart:
Larghetto pro violoncello (Th. Ketschmann), Saint-Saens:
Ped bojem, muž. sbor, Chopin: Fantasie pro violoncello
(Th. Kretschmann), Malát: Vlastní silou, smíš. sbor.

Jednota eskoslovanských editel kr, ka-

pelník, varhaník a majitel hudebních škol.

(Za redakci této rubriky odpovídá B. Kašpar.)

Schze výboru, která konati se mla ve tvrtek dne
27. m. m. v Pardubicích, musila být odložena, ponvadž až
na tyry leny všickni, i zavolaní náhradníci, se omluvili.

Kollegové A. Heman a Bušek vážnou nemocí, koll. Kocian

nutnou cestou do Prahy a koll. Budík, Hopp, Ruka a
Vymetal vzdáleností, tak že, nepoítá-li se ani hmotný výdaj,
nemohli by téhož dne se vrátiti. To jsou všecko omluvy
odvodnné. Ale co íci ostatním kollegm, kteí neudali
dvod nijakých, a omlouvají se pouze: "Nepijedu, zavolejte

náhradníka.* Klassická pímo je omluva následující : "Jelikož

jedu do Josefova (tedy pes Pardubice) na praseí hody,
nemohu pijít ve tvrtek do s.chze. Nech se povolá ná-
hradník*. A tato "omluva* došla až ve stedu v poledne.
Když jsou již nkomu dležitjšími praseí hody než schze
výboru, a sdlí to pedsednictvu díve.

Vážíme si obtavosti pp. len výboru, kterou až posud
Jednot vždy osvdovali, ale které pojednou tak nevrnými
se stali; mleti ale k tomu, co posledn se stalo, bylo by
híchem. Zde jest upímné, otevené slovo na míst.

Vzali jsme estné funkce své z rukou lenstva, upozor-
nni díve na to, že tyto spojeny jsou nejen se ctí, ale

mnohem více s povinnostmi a obmi. A zde bez udání
dvod omlouvají se práv lenové nejbližší.

Nedávno uveejnili jsme na tomto míst rozdlení
výboru ke schzím ve ti skupiny tak sestaveným, aby
schze byly vždy kompetentní k usnášení pi pokud možno
nejmenších obtích penžních se strany písedících. Ovšem
z dotýné skupiny jest omluva nepípustnou, pípady
velmi vážné (které ale musí být sdleny) vyjímaje.

Špatn osvdili bychom se hodnými dvry tch,
kteí povolali nás v elo sdružení tak dležitého, kdyby
zavládnouti mla mezi námi lhostejnost a nedbalost k zá-

jmm Jednoty, zjev to ve sdružení našem naprosto posud
neznámý. Byla-li zmaena schze v Pardubicích, kde skupina
navržená jest nejetnjší, jaké nadje mžeme klásti ve
schze moravské?

Pánové, jichž se týe, prosím, a pijmou mužn slova
tato upímn mínná, jen ze zájmu pro vc spolenou ply-

noucí. Vrame se všickni k pesnému a svdomitému plnní
povinností svých s tou obtavostí, jaká posud výboru našemu
byla vlastní. Doufejme, že pouhá shoda okolností zavinila

zmaení schze, a že pípad podobný nikdy více opakovati
se nebude.

Na míst jest upozorniti, aby pesn dle stanov omluvy
zasílány byly pedsedovi a ne jednateli. Mohlo by se státi

tím, že omluvy na dv rzná místa zasílány by byly, zavolán
by byl nedostatený poet len a i tak schze zmaena
by byla. Pi spolku lokálním není takové opatrnosti teba,
my ale rozptýleni jsme po všech zemích koruny eské, a

teba tedy úzkostlivé pesnosti.

Schze, která konati se mla minulého msíce, konati
se bude v lednu.

* *
•

— Dovídáme se, že správa Národního divadla
objednala všecky nové dechové, devné i žesové nástroje
z Nmecka. To opravdu není dnes zapotebí. Nástrojaství
eské (zvlášt tchto obor) dnes, není-li lepší, jist aspo
vyrovná se nmeckému. Podobným "rozumným a vlaste-

neckým* zpsobem provádjí heslo »Svj k svému* i mnozí
lenové naší Jednoty, kteí domnívají se v cizin výhodnji
koupiti než doma.

— asopis "Kladenské zájmy* pináší mylnou, bezpo-
chyby tendenní zprávu o vyuování hudb, že prý známý
zákaz zemské školní rady nemá platnosti, a že doma smí
každý vyuovati. Zákaz trvá dále, vztahuje se ovšem jen na
jnšanské školy. Doma »smí« se vyuovati jen tam, kde
není oprávnného uitele hudby. Kde není žalobce, není
soudce. Trvání zákazu oznámila nám letos sama zemská
školní rada, a projevila ochotu trestati obcházení jeho,
budou-li jí urité pípady oznámeny. (Výnos ze dne 13. srpna
1902, . 21.848.)

— len naší Jednoty, který více let na jihu psobil,
prodá violu (Johann Georg Leeb in Pressburg 1794), ori-

ginál, za niž jistý professor z Turina nabízel mu 350 K.
Dotazy zodpoví jednatel.
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Dopisy.
2 LipsUa. Koncertní saisona jest v plném proudu.

Mnoho vystídalo se již umlc a mnohé požitky nám ješt
kynou. Jedno sklamání nám pinesl poslední týden. Kubelík
nepijel. Byl oznámen pro královsky koncert v opee a pro
druhý koncert ve Vereinshausu. Tím vtší sklamání, jelikož

mlo obecenstvo míti ponejprv píležitost, poznati »našeho
Kubelíka«. Divadlo bylo již dlouho ped koncertním dnem
do posledního místa vyprodáno a marn v novinách se
doptávalo po vstupenkách za každou cenu. Nyní eká se
s dychtivostí na leden, kdy mistr Kubelík hodlá zde vystou-
piti. — Na všeobecnou žádost vystoupil Max Lewinger,
zdejší král. koncertní mistr, dne 1. prosince v soirée pro
komorní hudbu jako sólista a pivedl obecenstvo i písnou
kritiku v nadšení. Sehrál Bachovu sonátu C-dur mistrn
a klasicky. První díl D-koncertu Paganiniho s fenomenální
technikou, Adagio Moliqueovo s vroucím citem a úchvatným
tónem, Saltarellu Vieuxtempsovu s temperamentem a vytí-
ben jasnou hrou. Potlesk obecenstva piml Lewingra
k pidání vlastní skladby Dumky a Gavotty od Bacha.

La. Ta.

Rzné zprávy.

* Spolek eských uitelek v Praze usnesl se
ve své schzi, konané dne 26. listopadu, na zízení kroužku
hudebního, který by ml za úel pstování zpvu sboro-
vého, kvartetta vokálního i hudby klavírní. Nejen pání
ušlechtilého osvžení, ale hlavn snaha po hlubším vniknutí
v bohatou hudební produkci moderní, zejména eskou, vede
uitelky naše k tomuto novému oboru innosti. Pilný zetel
má býti vnován všem hudebním zjevm eským ; zvlášt
zvolená referentka bude pravideln podávati zprávu jednak
o novinkách hudebních, jednak o nejbližších koncertech,
jichž program — pokud možno — všem lenm kroužku
bude pedložen, a o skladbách i skladatelích pak blíže po-
jednáno. V dob, kdy naše hudba v cizin takých úspch,
tak enthusiastického uznání a pochopení dochází, zajisté že
upímn jest vítán každý projev snahy hlubšího proniknutí
a tím i ocenní eské hudby v Cechách.

* Starosta zpv. spolku »Moravan« v Kromíži, pan
Hugo Zimek, zemel dne 26 listopadu. Spolek k uctní
památky jeho provede svým asem slavné requiem.

* Zdejší nmecké divadlo pipravuje provedení Saint-

Sansovy opery »Samson a Dalilla«, na nž již drahnou
dobu dychtiv eká celá hudební veejnost. Národnímu di-

vadlu ušla tím skvlá attrakce umlecká i kasovní.

* D'Albertova umlecká cesta po Rusi provázena byla
ohromnými úspchy. V Odsse ku píkladu bylo takové nad-
šení, že musila policie zakroiti, aby pohnula obecenstvo
k návratu z koncertu. Do Vánoc koncertovati, bude Albert
v Nmecku a Rakousku, po Novém roce ve Švýcaích.

* Maurice Kufferath, spolueditel Brusselského divadla
de la Monnaie jmenován od belgického krále rytíem ádu
Leopoldova.

* Znamenitý dirigent Pitsburského orchestru a skla-

datel Viktor Herbert vedl proti majiteli a redaktoru nejroz-
šíenjšího amerického hudebního listu »The Musical Cou-
rier« pi, jelikož zmínný list, když Herbert perušil s ním
obchodní styky, poal na míst dívjších píznivých po-
sudk pojednou oste kárati Herbertovu umleckou innost.
Majitel listu Marcus Blumenberg musil zaplatiti Vikt. Her-
bertovi 75.000 fr. co náhradu za utrpnou škodu.

* V Lyrickém divadle v Milán mlo lyrické drama
Francesca Ciley »Adrienna Lecouvreurova* pi svém prvním
provedení velký úspch. Libretto Arthura Collautiho je volné
spracování stejnojmenného dramatu od Scriba a Legouvé.
Skladatel, jenž je professorem na konservatoi ve Florenci,
znám jest již svými dvma dívjšími operami »Tilde« a
»L'Arlesiana«, které se však pro špatná libretta nemohly
udržeti na repertoiru. »Adrienna Lecouvreurova« pijata již ku
provozování v Paíži a ve Frankfurt.

* Paížská Velká opera má pro tuto sezonu pipraveny
novinky: Giordanovu »Feodoru«, Pucciniovu »Toscu« a Ci-
leovu »Adriennu Lecouvreurovu«.

* Umlecká pozstalost Hugona Wolfa obsahuje vedle
mnoha písní také instrumentální a sborové skladby, jakož
i adu instrumentací k jeho písním. Nkteré z tchto, a
zlomek nedokonené opery »Manuel Venegas* vyjdou v nej-
bližší dob tiskem.

* Kapelník Ziehrer ve Vídni podal žalobu proti vdov
svého nkdejšího uitele Hasela. Tato pimla totiž jistý a-
sopis k lánku, v nmž vyítá se Ziehrerovi, že veškery
skladby, jež vydává za své — ani » Krále Jeroma* nevyjímaje —
jsou skladby Haselovy. Paní Haselová žádá 5000 zlatých jako
podíl ze zisku. Le Ziehrer má prý v ruce dopis Haselv,
dle nhož tento proti zaplacení 1000 zL jednou pro vždy
vzdává se veškerých nárok.

* Na den 3. t. m. pipadla 821etá památka narozenin
skladatele znárodnlé písn: »Hle, muž zde leží*, Karla Zá-
horského, rodáka novopackého.

Nové knihy a hudebniny.

Karel Hoffmeister pihlásil se ke slovu v Edici
M. U. krásnou svojí »Melodií«, kterou dobýval velkých
úspch pi koncertech eského Tria. Tato klavírní skladba
produševnlá a fakturou na slavnou Rubinsteinovu »Melodii«
pipomínající neklade hrám žádných valných obtíží. Název
»Melodie« pináleží skladb plným právem a u pianist na-
šich dojde velké obliby a rozšíení, emuž ádn upravený
prstoklad bude mnoho napomáhat. Cena 1 K 20 h. Nakla-
datel Mojmír Urbánek v Jungmannov t. . 14.

Sukv populární Menuet ze Suity jeho op. 21.

vydán jako zvláštní íslo v Edition M. U. Sukova Suita

rozšíena byla ve dvou letech u nás i v cizin potem 3000
exemplá, poet to, jehož snad dosud žádná skladba eská
za tak krátkou dobu nedosáhla. »Menuetto« ze Suity nej-

pístupnjší upravila k paedagogické poteb a ádn ozna-
ila poznámkami i prstokladem pianistka Ludmila Urba-
nova, tak že stane se nyní Menuetto pístupno i hrám
prostedním. Cena 1 K 20 h je velmi mírná, úprava skvostná.

Nakladatel Mojmír Urbánek, Jungmannova t. 14.

Houslová kvartetta pro 4 housle vyšla z péra

Jar. Bradáe nákladem Mojmíra Uibánka (Edition

M. U. . 80). Objemných 12 kvartett, z nichž 2 jsou národní
písn, ostatní pak pvodní skladby, psány jsou pro houslisty

zaáteníky. Jsou seadny postupn dle tžkosti s ohledem
na potebu školní i ústav uitelských. Neschází jim žádné
oznaení polohy, prstoklad ani láce. Podmínky to, jež zaru-

ují jim velkého rozšíení. Obsah objemného svazku je ná-

sledující : 1. Kdybys ml chaloupku (národní). 2. Ukolébavka.
3. Menuetto. 4. Píse beze slov. 5. Kominíku mj (národní).

6. Do kola. 7. Hra na vojáky. 8. Furiant. 9. Mlýn. 10. Valík.
11. Malá balada. 12. Taneek. Cena na skvlou úpravu
nepatrná, 1 K 60 h. Každý hlas možno i jednotliv zakou-
piti v nakladatelství, Jungmannova t. 14.

OBSAH:
Peklady k písním. — Koncerty. — Zprávy spolkové. —

Dopisy. — Rzné zprávy.

Vychází každou sobotu o 8 stránkách. — Redakce a admini-

strace nachází se v Praze, ve Václavské ulici v . 21 (nároží Morán).

Pedplatné splatno a žalovatelno v Praze iní za každé tvrtletí 2 K,

poštou 2 K 40 h, do ciziny 3 K. Jednotlivá ísla po 25 h. Insertní doklady

se útují.

Kdo nevrátí prvá ti jiísla — kteréhokoli tvrtletí — pokládán

jest za odbratele.

Reklamace vyizují se do 8 dn po vydání ísla. — Rukopisy se nevracejí.

K dnešnímu íslu piložen jesf celoroní obsah.

Nakladatel, vydavatel a odpovdný redaktor Mojmír Urbánek. — >Politika< závod tiskaský a vydavatelský v Praze.










